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Resumo 
 

 Este trabalho tem como objetivo a análise da política cultural de cinema e sua relação 
com a identidade nacional, que se desenvolveu entre o final dos anos cinquenta e o início dos 
anos oitenta.  Os principais agentes desse processo são os cineastas vinculados ao Cinema 
Novo e o Estado autoritário, implantado a partir de 1964, tendo como pano de fundo o intenso 
processo de modernização sofrido pela sociedade brasileira no período.  Dentre as fontes 
utilizadas, destaca-se a produção cinematográfica do período, importante para compreender as 
ideias formuladas sobre a identidade nacional e as contradições inerentes a esse processo. 
 No primeiro capítulo, analisamos a gênese do Cinema Novo, reconhecendo-o como 
movimento político e cultural, estabelecendo suas redes de sociabilidade e caracterizando seus 
aspectos estéticos e políticos comuns aos cineastas que dele faziam parte.  Esta análise 
considerou três momentos distintos: o primeiro, entre 1955 e 1964, quando ocorreu a gênese 
do Cinema Novo; o segundo, entre 1964 e 1968, quando o Cinema Novo conheceu seu 
apogeu e se consolidou como proposta política e cultural; e o terceiro, entre 1969 e 1973, 
quando a proposta estética se esgotou, dando espaço às articulações políticas e às propostas 
individuais que caracterizaram esse movimento cultural até o início dos anos oitenta. 
 No segundo capítulo, o objeto principal da análise é a ação do Estado autoritário, 
estabelecido a partir de 1964, no campo da cultura.  Realizamos um retrospecto das 
intervenções do Estado brasileiro nesse campo até 1964, discorremos sobre a postura do 
Estado autoritário em relação à produção cultural e destacamos a Política Nacional de 
Cultura, proposta no final de 1975, a principal referência para se compreender o processo de 
construção da identidade nacional em tempos de transição. 
 No terceiro capítulo, analisaremos especificamente a política cultural cinematográfica 
a partir de 1974, seus pontos em comum com a Política Nacional de Cultura e suas 
contradições em relação à ação do Estado autoritário na área cultural e ao processo de 
modernização pelo qual passou a sociedade brasileira.  Por meio dessa análise, procuramos 
entender a forma como cinemanovistas e representantes dos órgãos oficiais da área cultural 
perceberam a gestação de uma política cultural de cinema que contemplasse as necessidades 
desses tempos de transição e fornecesse os elementos para a construção da identidade 
nacional. 
 No quarto capítulo, analisamos a trajetória de Joaquim Pedro de Andrade, como 
intelectual cinemanovista, profundamente influenciado pelos ideais modernistas dos anos 
vinte e trinta, e crítico do processo de modernização autoritária posto em prática a partir de 
1964.  Consideramos a trajetória e a obra desse cineasta como paradigmáticas, tanto no que se 
refere às complexas relações políticas e culturais desenvolvidas pelo Cinema Novo, quanto às 
profundas transformações vividas pela sociedade brasileira no período. 
 Entre 1955 e 1982, desenvolveram-se várias propostas políticas para a área cultural, 
destacando-se duas: aquela formulada e apresentada pelo Cinema Novo e aquela referente à 
intervenção do Estado autoritário nessa área.  A atuação dos intelectuais cinemanovistas e o 
diálogo estabelecido entre estes e seus interlocutores, representantes do Estado autoritário no 
campo da cultura, possibilitaram a construção de uma identidade nacional em tempos de 
transição, corroborando o processo de redemocratização e construindo novas formas de se 
ver, analisar e compreender a sociedade brasileira. 
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Abstract 
 

 This paper aims at analyzing cinema cultural politics and its relation to national 
identity, which developed between the end of the 50’s and the beginning of the 80´s. The 
main agents of this process are the filmmakers linked to Cinema Novo and the authoritarian 
State, implemented from 1964 on, having the deep modernization process experienced by the 
Brazilian society in this period as its background.  Among the sources used, the cinema 
production in this period is highlighted, due to its importance in the understanding both of the 
ideas formulated about national identity and of the contradictions inherent in this process. 
 In the first chapter, we analyze the genesis of Cinema Novo, recognizing it as a 
cultural and political movement, establishing its sociability networks and characterizing its 
aesthetic and political aspects common to filmmakers who took part in it. This analysis 
considered three different moments: the first, between 1955 and 1964, when the genesis of 
Cinema Novo took place; the second, between 1964 and 1968, when Cinema Novo met its 
apex and consolidated itself as cultural and political proposal; and the third, between 1969 
and 1973, when the aesthetic proposal was extinguished, giving room to the political 
articulations and to the individual proposals that characterized this cultural movement until 
the beginning of the 80’s. 
 In the second chapter, the main objective of the analysis is the action of the 
authoritarian State, established from 1964 on, in the field of culture. We consider in retrospect 
the interventions of Brazilian State in this field up to 1964; we discuss the attitude of the 
authoritarian State towards cultural production and highlight the Culture National Policy, 
presented in the end of 1975, the main reference to understanding the process of construction 
of the national identity in the transition period. 
 In the third chapter, we specifically analyze the cinema cultural politics from 1974 on, 
its aspects in common with Culture National Policy and its contradictions in relation to the 
action of the authoritarian State in the cultural area and to the modernization process through 
which Brazilian society has gone. Through this analysis, we try to understand the way 
cinemanovistas and representatives of official organs of the cultural area noticed the running 
of a cinema cultural politics that met the needs of this transition period ad supplied the 
elements to the construction of national identity. 
 In the fourth chapter, we analyze the path of Joaquim Pedro de Andrade as 
cinemanovista intellectual, deeply influenced by modernist ideals of the 20´s and 30´s, and 
critical of the authoritarian modernization process put into practice from 1964 on. We regard 
the path and work of this filmmaker as paradigmatic, not only in relation to the complex 
cultural and political links developed by Cinema Novo, but also in relation to the deep 
changes experienced by the Brazilian society in that period. 
 Between 1955 and 1982, several political proposals for the cultural area were 
developed, two of them worth of notice: the one made and presented by Cinema Novo and the 
one related to the intervention of the authoritarian State in this area. The action of  
cinemanovistas intellectuals and the dialogue established between them and their 
interlocutors, representatives of the authoritarian State in the field of culture, have made the 
construction of a national identity in times of transition possible, corroborating the 
redemocratization process and building new ways of seeing, analyzing and understanding 
Brazilian society. 
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Introdução 
 

 

 

 

 Este trabalho tem como objetivo a análise da política cultural de cinema e sua relação 

com o processo de desconstrução e reconstrução da identidade nacional, na forma como essa 

política e essa identidade apresentaram-se, interagiram e desenvolveram-se entre o final dos 

anos cinquenta e o início dos anos oitenta.  Destacaram-se, como atores principais, os 

cineastas vinculados ao Cinema Novo e o Estado autoritário - implantado a partir de 1964 - 

por meio dos seus representantes na área cultural, ora se conflitando, ora formulando 

propostas em comum, tendo como pano de fundo o intenso processo de modernização sofrido 

pela sociedade brasileira no período.  Como fontes adequadas ao entendimento desse 

processo, usaremos entrevistas e textos publicados em periódicos, principalmente aqueles 

considerados “imprensa alternativa”, documentos oficiais que propuseram ou analisaram as 

políticas públicas voltadas à área cultural e algumas produções cinematográficas que podem 

ser consideradas representativas dessas propostas e desse debate cultural.  A produção 

cinematográfica como atividade cultural revela-se como uma fonte especial para o 

entendimento da formulação e aplicação prática dessas propostas, e um espaço apropriado 

para a materialização das ideias acerca da identidade nacional. 

 O Cinema, desde os seus primórdios, apresenta-se como referência de modernidade e, 

nesse sentido, estabelece uma relação direta com a construção de identidades nacionais, 

geralmente vinculando essas identidades ao progresso, aqui entendido como industrialização, 

mecanização, ritmo de máquinas em movimento.  Tal característica, ou funcionalidade, 

derivaria da própria natureza da imagem fílmica, na qual três elementos convergiram na sua 

construção: a noção de objetividade visual, ou seja, de representação de uma dada realidade, 

construída a partir da sucessão de fotogramas e de sua articulação ou montagem; a afirmação 

dessa forma de representação como a mais adequada a representar o real; e, por último, a 

sensação de captação de uma realidade efetivamente existente, possibilitada justamente pela 

sucessão de imagens que sugerem movimento, portanto, vida (Xavier, 1978: 23-26). 

 Esses três elementos convergem para a afirmação da imagem fílmica como a mais 

adequada a expressar o advento da modernidade e a realçar os seus padrões estéticos e éticos.  

Entre seus padrões estéticos, podemos considerar aqueles relacionados ao hibridismo homem-
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máquina, configurando a representação social do indivíduo como elemento criador e como 

criatura do processo de desenvolvimento tecnológico.  Entre seus padrões éticos, realçamos 

dois aspectos contraditórios: a noção de coletivismo, de fusão de individualidades em projetos 

utópicos, de construção de novas relações sociais, ou meramente propagandísticos, que 

enfatizam aspectos concernentes a determinadas ideologias; e a consagração da sociedade de 

consumo, através da própria natureza de mercadoria da obra cinematográfica ou mesmo dos 

valores expressos por meio da sua narrativa.  Aspectos contraditórios que se fundem, 

misturando projetos políticos, utopias e a afirmação de um mercado em expansão.1

 A construção da identidade nacional mediante a imagem fílmica se afirma nesse 

processo contraditório.  Essa construção tem como referência tanto as utopias formuladas 

naquele momento, como os novos valores que surgem com a expansão da sociedade de 

consumo e com o desenvolvimento do mercado de bens simbólicos, cuja maior referência é a 

indústria cultural (Ortiz, 1988: 105-106).  Temos aqui um processo dialético no qual se 

defrontam a utopia de um futuro paradisíaco com a dura realidade gerada pela modernização, 

transformadora e criadora de novos valores, acabando por produzir uma identidade nacional 

ou, no entender de Benedict Anderson, uma “comunidade imaginada” (Anderson, 1989: 15-

16; Anderson, 2008: 71-83).  José Carlos Reis, ao trabalhar as construções históricas acerca 

da identidade nacional brasileira, citando R. Koselleck, afirma justamente esse processo 

dialético que caracteriza a interpretação da cultura, a busca dessa identidade, considerando o 

conhecimento histórico como atravessado pela temporalização, não se fixando em verdades 

absolutas, mas se desenvolvendo como um conhecimento científico no sentido naturalista do 

termo (Reis, 2000: 11). 

 

 Essa característica de conhecimento científico leva Stuart Hall, citando Ernest Laclau, 

a considerar a estrutura narrativa, concernente às identidades nacionais de sociedades de 

modernidade tardia, como uma estrutura aberta, no sentido de que tal estrutura se encontra em 

constante reformulação, incorporando elementos em princípio contraditórios, como as utopias 

e os novos valores surgidos com o processo de modernização, justamente porque esse 

processo destrói vínculos e relações antigas, desamparando os agentes históricos, ao não 

fornecer-lhes as referências necessárias para se situarem no meio desse turbilhão de 

transformações, nem para recriar de forma imediata relações e vínculos que substituam os que 

foram destruídos (Hall, 2001: 16-17). 
                                                 
1 Sobre essa singularidade do cinema cf. BENJAMIN, Walter. A obra de arte na era de sua reprodutibilidade 

técnica. In Obras Escolhidas: Magia e Técnica, Arte e Política. 2 ed. São Paulo: Brasiliense, 1986, p. 165-196; 
cf. tb. BOLZ, Norbert. W. Como distinguir uma obra de arte de uma mercadoria. Teoria da Mídia em Walter 
Benjamin. In Revista USP, Universidade de São Paulo, n. 15, p. 91-101, set.-out.-nov. 1992. 
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 Como contradições, inerentes a esse processo, podemos destacar aquelas referentes à 

contraposição entre conservadorismo e mudança, quer seja defendendo a manutenção de 

tradições ou costumes considerados necessários para a perpetuação do corpo social, quer seja 

para defender o processo de transformação gerado pela própria modernização.  Dentro desse 

debate, instala-se outro concernente ao tipo de tradição que se deseja preservar: a 

homogeneidade da cultura europeia ou as manifestações consagradas de uma cultura 

autóctone, aqui entendida como aquela gerada a partir do processo de colonização, através da 

contribuição cultural de diferentes etnias europeias, africanas e indígenas, num processo de 

miscigenação e sincretismo que produziu a cultura reconhecida como brasileira (Souza, 1994: 

26-28).  Tais contradições são realçadas diante do processo de modernização que acrescenta à 

construção da identidade nacional o conflito entre cultura erudita e cultura de massa, dada a 

formação de uma sociedade de consumo e a expansão de um mercado de bens culturais 

(Ortiz, 1988: 105-107).  Este novo debate limita o alcance, ou a importância, de um “passado 

clássico”, por privilegiar as demandas sociais e simbólicas existentes no presente, que 

norteiam a construção das narrativas concernentes à identidade nacional e à própria história.  

Tudo é revisto, a partir das necessidades geradas no presente, e as referências culturais que 

diziam respeito à sociedade no passado perdem sua razão de ser, ou são relegadas a um 

segundo plano, diante da modernidade e de suas novas referências.  Nesse caso, a identidade 

nacional consolida-se num mercado de bens simbólicos e identifica-se com a própria 

exacerbação do consumo em geral. 

 Tal processo é característico das sociedades que sofrem a chamada modernização 

tardia, ou seja, aquele processo de modernização que se realiza após o desenvolvimento e a 

consolidação capitalista das economias centrais (Hall, 2001: 15-16; Giddens, 2002: 74-82).  

Nessas sociedades, o impacto da modernização é mais forte pelo fato de que a mesma ocorre 

de forma mais rápida, num período bem menor do que aquele em que ocorreu nas economias 

já desenvolvidas.  Sociedades de estruturas rurais, agrárias, nas quais predominam relações 

pessoais baseadas na subserviência e no tradicionalismo patriarcal, veem-se, de um momento 

para o outro, imersas num redemoinho modernizante, com o crescimento industrial, a 

expansão do mercado de bens simbólicos e, mais importante, o advento e a consolidação dos 

meios de comunicação de massa.  Todas as características e valores antes existentes são 

postos em xeque, questionados ou meramente destruídos e esquecidos.  Daí a afirmação de 

que o novo debate, entre a cultura erudita e a cultura de massa, é essencial à compreensão 

desse fenômeno e como o mesmo se articula com a construção de narrativas identitárias de 

caráter nacional.  Numa sociedade capitalista desenvolvida, em que o consumo se transforma 
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no mais eficaz e quase único parâmetro de valor, esse debate é ofuscado, pois a tendência de 

mercado indica a fusão do erudito e do massificado, construindo referências culturais que vão 

do mais sofisticado ao mais padronizado e simplificado num mesmo produto, o que 

caracterizaria a estética pós-moderna, com todas as suas consequências relacionadas à 

diversidade de percepções estéticas, que se embaralham numa mesma representação, e à 

referência do tempo presente como medida temporal, por excelência, do processo histórico.2

 Considerando o caso brasileiro, podemos relacionar os momentos de construção de 

uma identidade nacional com os surtos modernizantes vividos pela sociedade brasileira a 

partir do final do século XIX.  Conforme Renato Ortiz,

 

3

 Essa construção dialética comporta ambiguidades e contradições, fundamentando-se 

em categorias como mudança e continuidade, o que se refere, ao mesmo tempo, às ideias de 

transformação e de conservação, ou de tradição e de progresso.  Tais categorias, ainda que 

antagônicas em determinados aspectos, integram a construção das narrativas identitárias, visto 

que almejam determinado futuro, mas não podem prescindir das bases fornecidas por 

determinado passado historicamente construído.  É através dessa relação dialética que 

visualizamos a identidade nacional e, ao mesmo tempo, temos consciência de sua 

historicidade (Reis, 2000: 14-15).  Assim, ao analisarmos conjunturas históricas nos quais a 

ideia de modernidade se faz presente, devemos também considerar o modo como tal ideia foi 

posta em prática, como se desenvolveu, as condições em que se consolidou e as 

consequências produzidas na sociedade.  Por meio, então, da percepção de demandas, de 

condições e de consequências, podemos visualizar a construção da identidade nacional e 

apreender as metamorfoses sofridas pela mesma em seus diversos contextos. 

 conceitos como modernidade, 

modernismo e modernização passam a ser temas presentes nos debates políticos e intelectuais, 

decorrentes da necessidade de se construir ao mesmo tempo um Estado e uma nação 

modernos.  Esses conceitos sofrem metamorfoses, adequando-se aos contextos históricos que 

os produzem.  O sentido de identidade nacional, ou mesmo de modernidade, no início do 

século XX, não é o mesmo daquele verificado no decorrer do Estado Novo.  Tal metamorfose 

obedece aos imperativos de ordem intelectual e às diferentes interpretações acerca da 

sociedade brasileira, mas também segue as demandas conjunturais, produzidas naqueles 

determinados contextos históricos. 

                                                 
2 JAMESON, Fredric. Reificação e Utopia na cultura de massa. In Crítica Marxista, v. I, ano 1, n. 1, São Paulo: 

Brasiliense, p. 04-07, 1994. 
3 ORTIZ, Renato. Advento da Modernidade? Lua Nova, Revista de Cultura e Política, São Paulo, n. 20, p. 19-30, 

maio, 1990. 
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 Essa apreensão ocorre em três momentos: em um passado inventado, no caso em 

questão, tradições que foram construídas historicamente; em um presente em efervescência, 

produzindo demandas e contextualizações; e em um futuro a ser alcançado, cuja projeção 

revela justamente as adequações das utopias aos contextos históricos em que são produzidas.  

No caso brasileiro, as relações entre modernidade/modernização e surtos de produção 

cinematográfica são uma constante.  Podemos identificar tais relações na Belle Époque 

carioca, entre 1905 e 1914, ou nos anos trinta e quarenta, durante a chamada Era Vargas; 

entretanto, a partir do final dos anos cinquenta, nos conhecidos anos JK, quando houve a 

aceleração do processo de modernização e o grande desenvolvimento industrial, a produção 

cinematográfica passou a ter maior importância cultural e os cineastas assumiram posturas de 

autênticos intelectuais formadores de opinião e produtores de ideias acerca da identidade 

nacional, bem como de soluções para os problemas estruturais e conjunturais da sociedade 

brasileira. 

 O Cinema Novo, movimento político e cultural realizado na área cinematográfica, é 

fruto desse processo, quando, em um momento singular da história brasileira, fundiram-se os 

ideais de modernidade/modernização, desenvolvimento industrial e participação política, num 

contexto de grande efervescência social e cultural, resumido no conceito ideologicamente 

definido como “nacionalismo-desenvolvimentista”.4  Nesse momento, inúmeras propostas 

culturais, de caráter nitidamente inovador e vanguardista, desenvolviam-se como resposta, ou 

adequação, da cultura brasileira aos novos tempos.5

                                                 
4 Sobre nacionalismo e desenvolvimentismo, cf. GOMES, Ângela de Castro (org.). O Brasil de JK. Rio de 

Janeiro: Editora da FGV/CPDOC, 1991; e BENEVIDES, Maria Victoria e Mesquita. O Governo Kubitschek: 
desenvolvimento econômico e estabilidade política, 1956-1961. 3 ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1979. 

  A produção cinematográfica 

experimentava uma diversidade de inovações tanto no campo da estética, quanto no campo 

das temáticas abordadas.  A nítida influência das novas correntes cinematográficas europeias 

fazia-se sentir, paralelamente ao ímpeto modernizador dos jovens cineastas, engajados num 

processo de descoberta e de transformação da realidade brasileira.  A compreensão do Cinema 

Novo como um fenômeno cultural torna-se muito difícil se não considerarmos justamente 

esse contexto, pois as bases em que serão desenvolvidas suas propostas estéticas e políticas 

foram estabelecidas naquele momento, bem como as condições de sociabilidade que 

possibilitarão a formação de um grupo de intelectuais, num verdadeiro movimento político e 

cultural que adentrará os anos sessenta e setenta. 

5 Sobre o desenvolvimento de uma indústria cultural já no final dos anos cinquenta, dentro do processo de 
modernização acima referido, cf. ORTIZ, Renato.  A Moderna tradição brasileira: cultura brasileira e indústria 
cultural.  São Paulo: Brasiliense, 1988, p. 38-76.  Para um panorama da produção cultural no período, cf. 
NAPOLITANO, Marcos.  Cultura brasileira: utopia e massificação (1950/1980).  São Paulo: Contexto, 2001, 
p. 11-36. 
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 Tratava-se de um período democrático que logo viria a ser solapado e destruído pelo 

golpe militar perpetrado em abril de 1964.  Entre 1955 e 1964, houve a gênese do Cinema 

Novo e a consolidação de sua proposta política e estética; porém, a partir do golpe militar, 

operou-se uma dupla transformação no panorama cultural cinemanovista.  Primeiramente, a 

montagem de uma estrutura estatal autoritária e repressiva, contrária a qualquer forma de 

manifestação crítica ao processo de exclusão política e econômica posto em marcha; em 

segundo lugar, a criação de novas condições para a produção cinematográfica, em grande 

parte geradas pelo próprio processo de crescimento econômico, verificado a partir de 1967, o 

que levou o grupo cinemanovista a uma dispersão estética em busca de novas formas de 

produção para adequação às condições então geradas pelo novo mercado cultural em 

expansão.  Ainda que as experiências tenham sido individualizadas, os cinemanovistas não 

perderam sua identidade de grupo, articulando-se política e culturalmente sempre que possível 

(Xavier, 2001: 62-71). 

 Pode-se, então, falar de uma identidade cinemanovista, ressaltando três momentos 

significativos: o de sua construção, entre 1955 e 1968; o de seu desfazimento, em meio a um 

processo de atomização dos seus principais representantes, entre 1969 e 1973; e o momento 

em que a proposta original se esgotou, muito embora tenham sido preservados alguns 

elementos que ainda possibilitaram a visualização de uma identidade entre os cinemanovistas, 

entre os anos de 1974 e 1982. 

 A sociabilidade que se constituiu como base para a formação desse movimento 

político e cultural pode ser entendida considerando-se o conceito de “estrutura de 

sentimento”, conforme utilizado por Marcelo Ridenti, a partir das reflexões de Raymond 

Williams6, adequado para tratar do surgimento de um imaginário crítico nos meios 

intelectuais brasileiros na década de sessenta e para compreender como esse mesmo 

imaginário se transformou no decorrer dos anos setenta.  Segundo Raymond Williams, o 

conceito de estrutura de sentimento daria conta de “significados e valores tal como são 

sentidos e vividos”, sendo mais abrangente do que os conceitos de visão do mundo ou de 

ideologia, pois implicaria não só o nível do pensamento como, também, o da vivência, o do 

compartilhamento e o da práxis.7

                                                 
6 RIDENTI, Marcelo. Artistas e intelectuais no Brasil pós-1960. Tempo Social, Revista de Sociologia da USP, v. 

17, n. 1, p. 81-87, junho de 2005. Cf. tb. WILLIAMS, Raymond. Marxismo e Literatura. Rio de Janeiro: Zahar 
Editores, 1979, p. 130-137; e CEVASCO, Maria Elisa. Para ler Raymond Williams. São Paulo: Paz e Terra, 
2001, p. 142-159. 

 

7 RIDENTI, Marcelo. Idem, p. 81-82. 
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 No caso dos cinemanovistas, tal estrutura de sentimento estaria vinculada ao processo 

de modernização característico do final dos anos cinquenta, bem como à percepção das 

contradições e dos conflitos originados pelo mesmo, o que levaria tais intelectuais a 

formularem propostas de intervenção no corpo social, por meio de reformas consideradas 

essenciais.  Esse reformismo radical alimentou as produções e as propostas dos 

cinemanovistas e de vários outros segmentos da produção artística e cultural, que interagiram 

e participaram do mesmo debate e da agitação política do período.  O nacional-

desenvolvimentismo, próprio dos anos JK, transmudou-se em nacional-reformismo, 

característico do governo João Goulart (1961-1964), contribuindo, assim, para a percepção de 

uma transformação profunda em curso, percepção identificada por Marcelo Ridenti como 

“brasilidade revolucionária” (Ridenti, 2010: 85-119), que encontrará seu obstáculo maior e 

sofrerá processo de desconstrução a partir do golpe militar de abril de 1964. 

 Considerando a estrutura de sentimento que cria vínculos e consolida uma articulação 

política que prosseguirá mesmo após a sua derrocada, podemos vislumbrar a formação de 

uma identidade específica entre os cinemanovistas, que possibilitou a sobrevivência do 

movimento mesmo quando seus vínculos estéticos e artísticos não mais existiam.  Para 

trabalharmos a ideia de construção de uma identidade cinemanovista, recorremos a Pedro 

Simonard, em A Geração do Cinema Novo, em que é destacada a “camaradagem de grupo” 

como essencial para a consolidação do movimento.  Destaca a importância de espaços de 

circulação como bares, cineclubes e a cinemateca do Museu de Arte Moderna, no Rio de 

Janeiro, todos fundamentais para a formação da rede de sociabilidade entre os jovens 

cineastas, que levou os mesmos à militância política e à discussão de ideias e à formulação de 

pontos de vista em comum.  Nessa rede de sociabilidade, sobressaíram os meios de 

comunicação, nos quais alguns desses cineastas atuavam como críticos de cinema, como o 

Jornal do Brasil, através de seu Suplemento Dominical, o Correio da Manhã e o órgão oficial 

da União Metropolitana dos Estudantes (UME), O Metropolitano, publicado como encarte 

dominical no Diário de Notícias.  A partir de 1965, surgiu a Revista Civilização Brasileira, 

publicando textos que se transformaram em verdadeiras referências para pensar e analisar o 

Cinema Novo (Simonard, 2006: 19-21). 

 A compreensão do desenvolvimento da proposta cinemanovista a partir do Golpe 

Militar de 1964 é imprescindível para a afirmação da identidade de grupo construída no 

período anterior.  Ismail Xavier caracteriza a produção cinemanovista, compreendida no 

período entre 1965 e 1968, por uma oscilação na sua postura estética e política: se, por um 

lado, aspectos narrativos foram preservados e até aprofundados em algumas produções, por 
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outro, a necessidade de se conquistar o mercado exibidor foi colocada de forma clara.  Ao 

invés dos sertões e das favelas, tão presentes em produções realizadas até 1965, os 

cinemanovistas voltaram-se para temas urbanos, de uma classe média que é retratada de 

forma “medrosa, cega, imediatista” (Xavier, 2001: 15-16).  Essa abordagem representa a 

tentativa de encontro do intelectual cinemanovista com o seu público consumidor por 

excelência: a classe média, os militantes políticos de esquerda, os estudantes em geral, dando 

início a um debate que procurou vasculhar as causas gerais do fracasso de 1964 e entender o 

intenso processo de modernização que a sociedade brasileira começava a viver.  Trata-se, 

pois, de um retorno à condição social de origem; esses artistas e intelectuais eram todos de 

classe média e ousaram apostar suas fichas num processo de radicalização e de realização de 

reformas consideradas essenciais para a sociedade brasileira.  As reformas não vieram; veio, 

sim, o golpe militar, que destruiu a perspectiva reformista, colocando em cena a brutalidade 

do Estado autoritário e a inércia dos setores populares.  Assim, a afirmação do chamado 

cinema autoral foi a forma que encontraram para marcar a sua posição em duas frentes: o 

enfrentamento ao Estado autoritário, promotor dessas transformações e repressor da produção 

cultural de caráter popular, considerada autêntica; e a investigação e a autocrítica do seu papel 

de intelectuais, vinculados à classe média, mas procurando sintonizar trabalhos e propostas 

com aqueles setores populares reprimidos pelo autoritarismo.  Ao mesmo tempo, teve início a 

disputa pelo mercado exibidor e a competição com o produto estrangeiro, o que acabou por 

provocar o aparecimento de projetos individuais, a busca por uma linguagem própria, sem 

perder a identidade de grupo. 

 No período imediatamente posterior, entre 1969 e 1973, as produções 

cinematográficas identificadas no seu conjunto como Cinema Marginal e aquelas 

cinemanovistas que apresentaram transformação estética e temática sensível expressaram as 

contradições do processo de modernização autoritária pelo qual passou a sociedade brasileira, 

adequando-se aos novos tempos, de autoritarismo ilimitado, proporcionado pelo Ato 

Institucional nº. 5 e pelo fenômeno denominado “milagre econômico”.  Essa adequação 

representou, segundo Marcelo Ridenti, a dissolução das bases históricas sobre as quais havia 

sido construída a estrutura de sentimento referente ao final dos anos cinquenta e início dos 

anos sessenta, uma estrutura referente à “brasilidade revolucionária”.8

                                                 
8 RIDENTI, Marcelo. Artistas e Intelectuais no Brasil pós-1960. Tempo Social, Revista de Sociologia da USP, v. 

17, n. 1, p. 98, junho, 2005. 

  Segundo Ismail 

Xavier, tivemos aqui uma cultura cinematográfica moderna, visto que se relacionou com as 

vanguardas estéticas e com as novas temáticas desenvolvidas em nível internacional, 



 20 

inclusive.  Tal modernidade, entretanto, não se relacionou com o ufanismo próprio do 

momento, de crescimento econômico acelerado, e tão propalado pelo Estado autoritário.  Se, 

de um lado, prevaleceu a modernização técnico-econômica, assimilada como marco de 

sobrevivência e inovação estética, por outro, houve a crítica social, a desconfiança desse 

progresso acelerado e da própria estrutura de poder sobre a qual estava plantado (Xavier, 

1993: 268-269). 

 No decorrer dos anos setenta, mesmo passando por mudanças perceptíveis que 

alteraram muito dos seus pressupostos políticos e estéticos, os cinemanovistas preservaram 

algumas de suas características essenciais, próprias dos períodos anteriores, o que lhes 

permitiu continuar desenvolvendo seus projetos políticos e culturais, destacando-se aqui as 

ideias de nacional e de popular, que influenciaram, sobremaneira, suas produções 

cinematográficas no período, marcando os debates em que esses cineastas se envolveram com 

críticos e opositores à sua nova postura. 

 Os conceitos de nacional e de popular devem ser analisados mais cuidadosamente.  

Como indica Marilena Chauí, no caso brasileiro, o nacional-popular seria definido a partir da 

conceituação romântica ou populista, em que nação e povo funcionariam como arquétipos, 

caracterizados como o “bom povo” e a “boa nação”.  Sendo assim, na perspectiva romântica, 

esse “bom povo” e essa “boa nação” estariam adormecidos, mas seriam partes integrantes da 

natureza, cabendo aos intelectuais despertá-los, revelá-los, fazê-los se assumir integralmente.  

Por outro lado, na perspectiva populista, há de se construir o “bom povo” e a “boa nação”, 

cabendo aos intelectuais o papel de conscientização e de preparação desse “povo” e dessa 

“nação” para o seu devir histórico (Chauí, 1983: 48). 

 Assim, no período compreendido entre o final dos anos cinquenta e o início dos anos 

sessenta, o mesmo caracterizado por Marcelo Ridenti como a fase do “romantismo 

revolucionário”, a concepção de nacional e de popular de que se valeram os artistas e os 

intelectuais engajados na época era aquela própria das ideias românticas e populistas de 

esquerda.  Dentro dessa concepção, o artista é portador de uma verdade capaz de 

conscientizar e a sua obra de arte é portadora de uma mensagem.  Verificou-se essa postura 

até o advento do Ato Institucional nº. 5, em dezembro de 1968, a partir do qual a produção 

cultural foi dificultada enormemente, levando os intelectuais e os artistas a buscar novos 

espaços para a difusão de suas ideias e propostas.  No decorrer dos anos 70, essas adaptações 

e mudanças levaram grande parte dos intelectuais, em quase todos os setores da produção 

cultural, a se abrigarem nos braços do Estado, dentro dos espaços proporcionados pela 

formulação de uma política cultural que promovia o diálogo e a distensão, pedras de toque do 
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regime militar a partir de 1974.  Nesse momento, a perspectiva adotada em relação aos 

conceitos de nacional e de popular não era mais a mesma característica dos anos sessenta.  

Entramos numa nova fase quando tais concepções se aproximavam mais daquelas 

desenvolvidas por Antonio Gramsci, quanto à realidade italiana nos anos vinte e trinta 

(Gramsci, 1968: 105-108), também analisadas por Marilena Chauí, em que o artista se 

identifica com o povo, assumindo a posição de intelectual orgânico, aquele que está a serviço 

de uma determinada classe e, nesse sentido, identifica-se com os interesses e as crenças 

populares.  Marcos Napolitano, citando Michel Debrun, enfatiza o aspecto de marco 

identitário que tal proposta assumiu no campo da produção artística, não se caracterizando, 

portanto, por um falseamento ideológico dos cinemanovistas, dada a sinceridade de suas 

proposições e preocupações, configurando efetivamente uma identidade nacional, pelas 

circunstâncias adversas de uma conjuntura marcada pela repressão e pela censura, próprias do 

Estado autoritário (Napolitano, 2004: 311-312).  Assim, as concepções de nacional e de 

popular diziam respeito a uma postura política, no campo da produção cultural, que produziu 

a expressão dos sentimentos e das crenças populares, através de intelectuais identificados com 

esses setores.  Trata-se, então, de uma relação dialética, em que intelectuais e povo produziam 

identidades, realçando valores e crenças cujo objetivo final era a transformação da sociedade 

(Chauí, 1983: 17). 

 Assim, compreendermos essas formas conceituais, em suma, o que é nacional e o que 

é popular, nessa fase de intensas transformações, contribui para desvendarmos a rede de 

relacionamentos existente entre os cinemanovistas e possibilita a visualização de uma política 

cultural de cinema que provocou a ocupação de larga margem do mercado exibidor e que 

produziu obras fílmicas que podem ser consideradas testemunhos de uma época de transição, 

do arbítrio para a democracia e, ao mesmo tempo, constituem registros visuais de propostas 

de entendimento ou mesmo de idealização da sociedade brasileira em transformação. 

 Esse outro aspecto, a construção fílmica da identidade nacional é o que norteia a busca 

empreendida por esta pesquisa, principalmente no que diz respeito à produção de Joaquim 

Pedro de Andrade.  Partindo do pressuposto de que a política cultural de cinema foi bem 

sucedida e de que a mesma foi desenvolvida por um grupo de intelectuais que preservou boa 

parte de sua estrutura de sentimento herdada dos anos sessenta, constituindo-se como um 

campo intelectual com habitus próprio, entendemos também que suas obras fílmicas e tudo o 

que cercou a produção das mesmas registram, conscientemente ou não, as transformações 

vividas numa época de transição, a época da “distensão lenta, gradual e segura”, empreendida 

pelo governo Ernesto Geisel, justamente entre 1974 e 1979.  Nesse momento, a construção de 
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uma política cultural perfez-se na afirmação do diálogo possível, travado entre intelectuais e 

Estado autoritário, mas também no espaço de afirmação de uma identidade nacional em 

tempos de transição e transformação.  Esse diálogo tornou-se possível porque os 

cinemanovistas mudaram de alguma forma suas propostas estéticas e políticas, porém, ao 

mesmo tempo, o Estado autoritário também iniciava sua transformação, rumo a uma tímida 

redemocratização, o que possibilitou a convivência com intelectuais e artistas que antes lhe 

faziam severa oposição.  Esses pressupostos constituem as bases sobre as quais este trabalho 

se orientará na análise da política cultural desenvolvida à época e, mais particularmente, 

aquela voltada para a área cinematográfica, na qual se destacam os cinemanovistas.9

 O Cinema Novo inseriu-se nessa concepção de construção de uma política cultural de 

cinema.  O final da década de cinquenta, proporcionando um momento singular de 

desenvolvimento industrial e de difusão das ideias de modernidade e de modernização, 

contribuiu decisivamente para inserir a produção artística e cultural no debate sobre a 

identidade nacional, particularmente, a produção cinematográfica, mais identificada com os 

novos padrões tecnológicos e modernizantes aqui instaurados.  O Cinema Novo adquiriu 

importância peculiar: fruto do processo de modernização, ao mesmo tempo em que o 

afirmava, ao enfatizar as novas bases tecnológicas que possibilitaram o incremento da 

produção e a conquista do mercado nacional, criticava-o, ao se contrapor ao modo como esse 

processo era levado à frente a partir de 1964, a chamada modernização autoritária (Chauí, 

1983: 85; Ortiz, 1988: 106-107).  Desse debate, surgiram diferentes visões quanto à 

identidade nacional, conflituosas, pois decorrentes de estruturas de sentimento que variavam 

de acordo com os diferentes contextos históricos e com as diferentes demandas produzidas no 

período. 

 

 A partir de 1973-1974, houve maior diálogo entre os intelectuais cinemanovistas e o 

Estado autoritário, o que ocorreu num momento de promoção, por parte desse mesmo Estado, 

de uma política de redemocratização e de uma política cultural ampla, voltada a todos os 

setores da produção artística, ao mesmo tempo em que a censura foi relativizada, revogando-

se a censura prévia e criando-se estruturas na área cultural apropriadas ao novo momento de 

expansão do mercado interno, dos meios de comunicação e da própria indústria cultural.  

Destacamos aqui, justamente, a análise dessa política cultural como de extrema importância 

                                                 
9 Sobre o conceito e sua historicidade, consideraremos os trabalhos de BOLÁN, Eduardo Nivón. La política 

cultural: temas, problemas y oportunidades. México: Conaculta/Fondo Regional para la Cultura y las Artes de 
la Zona Centro, 2006 (Colleción Intersecciones); URFALINO, Philippe. L’histoire da la politique culturelle. In 
RIDUX, Jean-Pierre; SIRINELLI, Jean-François (orgs.). Pour une histoire culturelle. Paris, Ed.Du Seuil, 1997, 
e URFALINO, Philippe. L’invention de la politique culturelle. Paris: Hachette Littératures, 2004. 
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para a compreensão não só da estratégia política colocada em ação pelo Estado autoritário, 

como, também, da necessidade de se reconstruir a identidade nacional, após todas as 

perceptíveis mudanças verificadas na sociedade brasileira, a partir de 1964, que tanto 

modificaram as relações pessoais, políticas, profissionais, econômicas e sociais, gerando 

novas formas de sociabilidade e de produção cultural que deveriam ser apreendidas, 

compreendidas e trabalhadas no âmbito das políticas públicas.10

 Nesse contexto, destacou-se Joaquim Pedro de Andrade, dentre os cinemanovistas, 

pela sua origem familiar - filho de Rodrigo Mello Franco de Andrade, criador e gestor do 

Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN), um intelectual modernista - e 

também pelo constante diálogo que travou com as propostas modernistas através de seus 

filmes.  Assim, ao inventariar a herança modernista dos anos vinte e trinta, analisando as 

influências que a mesma exerceu no debate cultural dos anos sessenta e setenta, Joaquim 

Pedro construiu uma ponte entre passado e presente, entre dois momentos de afirmação da 

identidade nacional, posicionando-se de forma crítica em relação ao processo de 

modernização a partir de 1964 e confirmando o papel do intelectual no exercício da 

resistência cultural, preservando e exacerbando os pressupostos modernistas democráticos e 

populares.  Sua trajetória confundiu-se com a trajetória do Cinema Novo, como movimento 

político e cultural: do final dos anos cinquenta, influenciado pela ideologia do nacional-

desenvolvimentismo, ao início dos anos sessenta, quando apoia as ideias nacional-reformistas, 

a contribuição de Joaquim Pedro de Andrade para a construção da proposta política e estética 

cinemanovista foi fundamental.  Após o golpe militar de abril de 1964, adotou postura crítica 

em relação ao processo de modernização autoritária, então iniciado; sua leitura das propostas 

  Essa política cultural 

encontrou, no período entre 1979 e 1982, sua diluição e a necessidade de adequação aos 

novos tempos, caracterizados pelo processo de redemocratização, quando as bases do Estado 

autoritário foram gradualmente transformadas, dando espaço a novos agentes políticos, 

principalmente àqueles identificados com a oposição ao regime militar, que, a partir de 1982, 

passaram a dominar vários governos estaduais, o que fez o debate cultural tomar outro rumo, 

vinculando-se às estratégias e às táticas políticas que pautavam a transição democrática. 

                                                 
10 Sobre a Política Cultural desenvolvida pelo Estado autoritário, cf. CALABRE, Lia (org.). Políticas Culturais: 

diálogo indispensável. Rio de Janeiro: Edições Casa de Rui Barbosa, 2005; CALABRE: Lia. O Conselho 
Federal de Cultura, l971-1974. Estudos Históricos, Rio de Janeiro, Editora FGV, n. 37, 2006, p. 81-98; 
CALABRE, Lia. A Política e o Estado: as ações do Conselho Federal de Cultura. In GOMES, Ângela de 
Castro. Direitos e cidadania: memória, política e cultura. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2007, p. 155-173; cf. 
tb. CHAUÍ, Marilena; CÂNDIDO, Antônio; ABRAMO, Lélia; MOSTAÇO, Edélcio. Política Cultural. 2 ed. 
Porto Alegre: Mercado Aberto, 1985; MICELI, Sergio (org.). Estado e cultura no Brasil. São Paulo: Difel, 
1984; e BOTELHO, Isaura. Romance de Formação: Funarte e política cultural, 1976-1990. Rio de Janeiro: 
Edições Casa de Rui Barbosa, 2000. 
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modernistas dos anos vinte e trinta, bem como sua percepção das transformações dos 

costumes e valores da sociedade brasileira em tempos de milagre econômico, levaram-no a 

um confronto com o Estado autoritário, ao mesmo tempo em que o cineasta procurava 

produzir seus filmes, aproveitando-se dos espaços proporcionados por esse mesmo Estado por 

meio de sua política cultural.  Nos anos oitenta, encontrou sérias dificuldades para levar à 

frente o seu trabalho, sendo testemunha do fim dos projetos totalizantes que se propunham 

pensar a nação e seu povo, esvaziando-se o conteúdo da identidade nacional e da ideia de 

Brasil. 

 Com o destaque que a área cinematográfica teve nesse período, em virtude da 

visibilidade que a sua produção ganhou na época, Joaquim Pedro de Andrade e os demais 

cinemanovistas mais empenhados na construção dessa política cultural cinematográfica, 

também foram os mais visados pela crítica, estabelecendo-se um debate sobre o seu papel e 

suas propostas, principalmente nas páginas da chamada imprensa alternativa e no que dizia 

respeito à relação desses intelectuais e artistas com o Estado autoritário.  Tal é o fundamento 

das análises realizadas por Jean-Claude Bernardet e Maria Rita Galvão, em Cinema – O 

nacional e o popular na cultura brasileira (Galvão, Bernardet, 1983: 209-218) e por José 

Mário Ortiz Ramos em Cinema, Estado e lutas culturais: anos 50, 60 e 70 e seu texto 

publicado na obra coletiva História do cinema brasileiro, com o título de O cinema brasileiro 

contemporâneo (1970-1987) (Ramos, J., 1983: 117-158; Ramos, J. in Ramos, F., 1987: 399-

430).  Nessas análises, apresenta-se a proposta política e cultural cinemanovista diluída diante 

da institucionalização do setor cultural, a partir das reformas empreendidas nesse setor pelo 

Regime Militar, particularmente com as mudanças implementadas na forma de organização e 

dotação orçamentária da Embrafilme e a criação do Concine.11

                                                 
11 Sobre essas mudanças e a criação de um aparato institucional capaz de viabilizar uma política cultural na área 

cinematográfica, cf. AMANCIO, Tunico. Artes e Manhas da Embrafilme: cinema estatal brasileiro em sua 
época de ouro (1977-1981). Niterói: EdUFF, 2000. Cf. tb. ALTBERG, Júlia de Abreu. Política cultural de 
cinema. Rio de Janeiro: FUNARTE/IUPERJ, mimeo, 1979; e VILLELA, Sérgio Renato Victor. Cinema 
brasileiro: capital e Estado (Três notas breves sobre o cinema brasileiro). Rio de Janeiro: CNDA/FUNARTE, 
mimeo, 1979. 

  Tais análises indicam a 

sujeição dos cinemanovistas às políticas formuladas pelo Estado autoritário, tendo, como 

compensação, maior ocupação do mercado (garantida através de cotas para a exibição do 

produto nacional) e financiamento às produções.  Assim, os cinemanovistas abririam mão de 

suas propostas estéticas mais ousadas e de abordagens de temáticas que porventura 

possuíssem um conteúdo crítico ao Estado autoritário e se adequariam ao plano institucional 

numa condição privilegiada frente a outros grupos de cineastas. 
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 Podemos encontrar abordagens semelhantes em Randall Johnson, o qual chega a 

sugerir a apropriação, pelo Estado autoritário, da legitimidade cultural que o grupo 

cinemanovista possuía perante a sociedade, para servir de alicerce ao processo de 

redemocratização então iniciado12; e em Maria Soler Jorge, que enfatiza a transição de 

conceitos e parâmetros culturais operada entre os cinemanovistas, principalmente no que diz 

respeito à caracterização do povo, agora tido como público, e do popular, agora se 

amalgamando em uma noção genérica com forte sentido estratégico de mercado.13

 Os pressupostos desse debate concentram-se na passividade dos cinemanovistas diante 

da política cultural institucional, no abandono de seus parâmetros estéticos e temáticos 

característicos das produções realizadas entre 1962 e 1968, e na caracterização da produção 

fílmica realizada nesse período como desprovida de qualquer senso crítico, trabalhando 

exclusivamente com a ideia de construção de um produto que tivesse pleno reconhecimento 

pelo mercado/público.  Nesse contexto não há porque adotar termos absolutos como “adesão” 

de intelectuais à política desenvolvida pelo Estado autoritário e, muito menos, 

“despolitização” da produção artística e cultural

 

14

 Assim, algumas observações fazem-se necessárias para podermos construir uma 

proposta de análise que melhor vislumbre a complexidade das produções do período ora 

enfocado e que destaque alguns aspectos antes não abordados e que hoje se configuram como 

de grande importância.  Convém retomarmos o debate acerca da identidade de grupo, o que 

nos permitiria caracterizar os cinemanovistas como ainda em franca atuação na segunda 

metade dos anos setenta, mesmo após a transição estética e a atomização de seus trabalhos, o 

que se operou a partir do início da década de 70.  No nosso entender, essa identidade de grupo 

, mas entender as condições e as 

circunstâncias em que esse diálogo se desenvolveu e de que maneira as produções fílmicas 

por eles realizadas podem ser apontadas como referências absolutas ou não dessa proposta de 

política cultural ou mesmo dessa proposta de redemocratização. 

                                                 
12 Cf. JOHNSON, Randall. The Film Industry in Brazil: Culture and the State. Pittsburgh: University of 

Pittsburgh, 1987. Esse trabalho foi sintetizado em artigo publicado com o título de Ascensão e Queda do 
Cinema Brasileiro (1960-1990), in Revista USP, Dossiê Cinema Brasileiro, São Paulo, n. 19, set./out./nov. 
1993, p. 30-49. 

13 JORGE, Maria Soler. Industrialização cinematográfica e cinema nacional-popular no Brasil dos anos 70 e 80, 
in História: Questões & Debates, Curitiba, n. 38, p. 161-182, 2003, Editora UFPR. 

14 Ainda que não diretamente, as análises realizadas por Fernão Ramos, José Mário Ortiz Ramos e Jean-Claude 
Bernardet, já citadas neste trabalho, referem-se à postura dos cinemanovistas de uma forma extremamente 
passiva: haveria um projeto institucional, do Estado autoritário, ao qual esses intelectuais teriam aderido sem 
ressalvas, somente preocupados em ocupar o mercado, conquistando o tão almejado público; já o termo 
despolitização é empregado por Marcelo Ridenti in Artistas e intelectuais no Brasil pós-1960, op. cit., p.99, 
referindo-se às condições estabelecidas pela indústria cultural; e por Maria Soler Jorge, in Industrialização 
cinematográfica e cinema nacional-popular no Brasil. Op. cit. p. 172, ao analisar a postura dos cinemanovistas 
diante da política cultural cinematográfica do Estado autoritário na segunda metade dos anos setenta. 
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preservou-se, o que pode ser observado pelos vários manifestos, pelas entrevistas e pelas 

participações em Congressos, Simpósios ou mesmo em reuniões com representantes da área 

cultural do Estado autoritário.  Mesmo aqueles que trabalham com a ideia de um projeto 

político e cultural cinemanovista, que se esgotou no início dos anos 70, reconhecem a 

permanência de um espírito de corpo que serviu como referência para caracterizar os cineastas 

antes vinculados ao Cinema Novo e que, a partir da segunda metade dos anos 70, seguiram 

com seus projetos individuais.15

 Marcos Napolitano destaca três processos que confluem a partir da segunda metade 

dos anos setenta para construir uma conjuntura na qual intelectuais antes opositores radicais 

ao Estado autoritário pudessem ser inseridos no processo de produção cultural, financiado por 

esse mesmo Estado, sem, no entanto, perder a sua referência política.  Seriam esses processos, 

primeiramente, reflexo de uma crise política quanto ao papel do intelectual na sociedade, num 

momento em que as propostas revolucionárias já se encontravam derrotadas e a sociedade 

passava por intensas transformações; em segundo lugar, a necessidade de ocupar o mercado, 

em suma, de aproveitar-se da expansão de uma indústria cultural em formação, procurando 

aproximar-se, assim, do seu público consumidor; e, por fim, atender à demanda desse mesmo 

mercado de bens culturais, expandido no período do milagre econômico, que se demonstrava 

carente de mão de obra qualificada e criativa, o que esses mesmos artistas e intelectuais bem 

representavam (Napolitano, 2004: 314-315).  Desse encontro entre artistas e intelectuais com 

o Estado autoritário produziram-se a política cultural adotada a partir de 1975 e as 

reformulações na área cinematográfica que possibilitaram um período de apogeu para a 

produção de filmes no Brasil. 

  Essa caracterização conferiu-lhes uma identidade de grupo, 

capaz de proporcionar ganhos conjuntos, articulações políticas e, inclusive, defesas mútuas às 

críticas aos trabalhos produzidos por seus componentes.  Não é por menos que, dentre as 

grandes produções da Embrafilme, empresa estatal do setor, entre os anos de 1974 e 1982, 

encontraremos majoritariamente aquelas realizadas por cineastas ligados, em algum momento, 

ao Cinema Novo.  Essa hegemonia foi percebida e criticada por outros grupos que se 

mantiveram à parte do processo, mas só encontrou sua diluição efetiva a partir de 1982, 

quando se deu de forma intensa a diversificação dos investimentos em novas produções. 

                                                 
15 Aqui convém cf. FIGUEIRÔA, Alexandre. Cinema Novo: A onda do jovem cinema e sua recepção na França. 

Op. cit. Trabalho importante ao destacar que as revistas especializadas francesas, que enfatizaram a ideia de 
cinema de autor, perpetuam a imagem de um movimento cultural denominado Cinema Novo até o início dos 
anos 80.  Da mesma forma, cf. XAVIER ISMAIL. O Cinema brasileiro moderno. Op.cit. e RAMOS, José 
Mário Ortiz. Cinema, Estado e lutas culturais: anos 50, 60 e 70. Op. cit. 
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 Essa adequação ou essa transformação pode ser verificada nas próprias produções 

realizadas na época, que revelam não só o diálogo travado entre intelectuais e Estado 

autoritário, mas as opções estéticas diversificadas, adotadas para poder viabilizar tal postura 

política.  Por isso, a partir de 1974, o popular e o nacional ressurgiram com nova roupagem.  

Renato Ortiz considera essa nova versão uma sujeição da matriz política do nacional-popular 

às condições de mercado, travestindo-se numa nova roupagem mais apropriada a essas novas 

condições (Ortiz, 1988: 167-174); Marcos Napolitano, utilizando o conceito de “culturas 

híbridas”, desenvolvido por Néstor Garcia Canclini (Napolitano, 2004: 318) demonstra como 

essa transformação do nacional-popular, na segunda metade dos anos setenta, desenvolve-se 

considerando ainda a permanência de resquícios de uma cultura erudita e mesmo de uma 

cultura de resistência ou revolucionária, mais adequada à conjuntura do final dos anos 

cinquenta e início dos anos sessenta.  Tais enquadramentos ajudam-nos a compreender o 

quanto de permanência e de mudança existia na proposta cultural apresentada e desenvolvida 

pelos cinemanovistas a partir de 1974. 

 A construção da identidade nacional em tempos de transição ocorreu por meio da 

própria política cultural então apresentada.  Da mesma forma, os filmes produzidos pelos 

cinemanovistas mapearam uma trajetória que vinculou o período compreendido entre o final 

dos anos cinquenta e início dos sessenta àquele da segunda metade dos anos setenta.  

Diferentes e marcados por ideários contraditórios e até conflitantes, esses momentos de 

intensa efervescência cultural e de necessidade de construção da identidade nacional 

encontraram-se nas produções cinematográficas e expressaram-se nas obras dos 

cinemanovistas, inclusive naquelas produzidas no momento de sua desagregação como 

proposta política e cultural.  A trajetória dos cinemanovistas, então, iniciou-se a partir de 1956 

e concluiu-se na década de 1980, quando as ilusões totalizantes foram desfeitas ou perderam 

sentido, pois a sociedade brasileira ingressou numa era de pós-modernidade, caracterizada 

pelo colapso dos projetos nacionais, pela desconstrução de identidades coletivas e pela 

afirmação do efêmero, do tempo presente contínuo, das percepções individualizadas e 

fragmentadas. 

 Essa é a hipótese central deste trabalho: a política cultural desenvolvida pelo Estado 

autoritário a partir de 1974 representou uma tentativa de construção da identidade nacional 

adequada ao processo de modernização vivido pela sociedade brasileira e à proposta de 

redemocratização apresentada pelo próprio Estado.  Para essa construção, contribuíram 

intelectuais e artistas, antes identificados com as propostas nacional-reformistas difundidas no 

período anterior ao golpe de 1964, as quais tinham como fundamento os conceitos de nacional 
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e popular, que foram adequados aos novos tempos.  Dentre esses intelectuais e esses artistas, 

destacaram-se os cinemanovistas, o que possibilitou o sucesso da política cultural na área 

cinematográfica, caracterizado pelo período de maior produção e prestígio do cinema 

brasileiro.  Essa política cultural conheceu seu declínio a partir de 1982, quando se apresentou 

um novo contexto político e econômico, com a aceleração do processo de redemocratização, 

com o fortalecimento da oposição ao Estado autoritário, com a emergência de novos atores 

políticos e sociais e com o fim do Cinema Novo como movimento político e cultural.  A partir 

daquele momento, a ideia de identidade nacional foi abandonada, tendo início um período de 

fragmentação das utopias e de diluição dos projetos totalizantes que se propunham a dar conta 

desse país chamado Brasil. 

 O desenvolvimento deste trabalho realizar-se-á em quatro capítulos, cujo eixo 

principal será a abordagem de trajetórias, diálogos e concepções de identidade nacional e de 

política cultural, mais especificamente aquela voltada ao campo da produção cinematográfica, 

tendo como referência para essa construção o diálogo estabelecido entre o Estado autoritário e 

os cinemanovistas.  O corte temporal terá como parâmetros os períodos compreendidos entre 

a segunda metade dos anos cinquenta e o início dos anos oitenta; períodos cuja precisão varia 

de acordo com o objeto abordado, quer seja este as produções cinematográficas dos 

cinemanovistas ou as propostas e políticas formuladas para a área cultural pelos órgãos 

oficiais. 

 No primeiro capítulo, procuraremos situar a gênese do movimento artístico e 

intelectual conhecido como Cinema Novo, estabelecendo suas redes de sociabilidade, bem 

como os aspectos estéticos e políticos comuns aos componentes desse movimento, os quais 

possibilitaram a construção de uma determinada estrutura de sentimento.  A análise da 

conjuntura em que tal gênese se desenvolveu possibilitará compreender os diferentes 

momentos vividos após o golpe de 1964, quando os cinemanovistas passaram a desenvolver 

propostas estéticas individualizadas, muito embora preservassem sua articulação política, 

como forma de sobrevivência e, muitas vezes, de pressão organizada sobre os organismos 

estatais que começavam a ser formados e a atuar na área cinematográfica.  Assim, 

identificamos três momentos distintos: um primeiro, entre 1955 e 1964, quando se deu 

propriamente a gênese do movimento, sendo desenvolvidos, em primeira mão, seus 

pressupostos estéticos e políticos; um segundo momento, entre 1964 e 1968, quando a 

proposta cinemanovista se consolidou, conhecendo o seu apogeu, quando se afirmou como 

linguagem cinematográfica original, e seus realizadores, como intelectuais de oposição ao 

regime militar instaurado em abril de 1964; um terceiro momento, entre 1969 e 1973, quando 
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a proposta se diluiu, dando lugar a projetos individualizados, sem perder, no entanto, sua 

característica de movimento e preservando alguns dos pressupostos básicos referentes aos 

seus primórdios como movimento político e cultural.  Este último momento foi caracterizado 

não só pelo antagonismo desenvolvido em relação às produções do chamado cinema 

marginal, como também pelo desenvolvimento de novas propostas estéticas e temáticas e pela 

preocupação maior em atingir o público, sem abrir mão da crítica ao autoritarismo, à 

repressão política e à modernização em curso.  Ao mesmo tempo, paradoxalmente, entre 1969 

e 1973, foram plantadas as raízes de um diálogo entre o Estado autoritário e os 

cinemanovistas, que produziu seus frutos no período seguinte. 

 No segundo capítulo, procuraremos analisar a intervenção do Estado autoritário, 

estabelecido a partir de abril de 1964, no campo da cultura, por meio de políticas voltadas 

para essa área, bem como através do diálogo com artistas e intelectuais em geral, tanto 

aqueles identificados com as posturas políticas adotadas por esse Estado, como aqueles que 

manifestavam oposição às mesmas, sempre procurando inventariar as possíveis contribuições 

dessas ações e desses diálogos para a construção da identidade nacional.  Assim, realizaremos 

uma análise das intervenções estatais ocorridas anteriormente na área cultural, como forma de 

fundamentar a especificidade da construção de uma política cultural por parte do Estado 

autoritário, revelando a sua originalidade; da mesma forma procuraremos analisar as ações 

iniciais desse Estado na área cultural, as quais prepararam o terreno para as mudanças mais 

profundas que ocorreram a partir de 1974.  Destaca-se a análise da Política Nacional de 

Cultura, lançada no final de 1975, cujo objetivo maior era estimular a produção cultural e a 

pesquisa para que dessem conta da identidade nacional em construção, forjada nos anos de 

modernização autoritária, vinculando-a às necessidades geradas pela proposta de 

redemocratização. 

 No terceiro capítulo, analisaremos a política cultural desenvolvida especificamente 

para a área cinematográfica, relacionando-a com as propostas do Estado autoritário para a 

área cultural em geral, principalmente a Política Nacional de Cultura, e com as novas 

posturas adotadas tanto no campo econômico quanto no das relações internacionais.  

Enfatizando o papel estratégico que a produção cinematográfica irá adquiriu entre 1974 e 

1982, período em que houve o aumento da produção de filmes e da ocupação do mercado 

exibidor, procuraremos articular esse quadro com as necessidades geradas pela proposta de 

redemocratização, apresentada como distensão, destacando o papel dos cinemanovistas nesse 

processo.  A participação desses intelectuais, antes tidos como opositores ao Estado 

autoritário, revelou a complexidade dessa construção, de suas ambiguidades e contradições e 
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também de conflitos que surgiram no meio artístico e cultural bem como dentro dos próprios 

órgãos oficiais dessa área.  A política cultural, mais especificamente a cinematográfica, 

aparece aqui como um campo em disputa, entre intelectuais e Estado autoritário, por um lado, 

e entre intelectuais e sociedade civil, por outro.  Procuraremos, então, compreender como se 

desenvolveu esse diálogo, em que bases foi construído, bem como as mudanças provocadas 

pela intervenção do Estado na área da cultura em geral e na área cinematográfica em 

particular.  Através desse diálogo e das propostas colocadas em prática, poderemos 

vislumbrar os elementos que compõem um mosaico identitário, próprio de uma sociedade em 

transição, do regime autoritário para o democrático e do rural para o urbano, profundamente 

marcada pela expansão dos meios de comunicação e a afirmação da indústria cultural.  Por 

meio dessa análise, procuraremos entender a forma como cinemanovistas e representantes dos 

órgãos oficiais da área cultural percebiam a gestação de uma política cultural que desse conta 

desses tempos de profundas transformações. 

 No quarto capítulo, trabalharemos a trajetória de Joaquim Pedro de Andrade, como 

produtor cinematográfico e intelectual ativo nos debates políticos e culturais dos anos sessenta 

e setenta, analisando alguns de seus filmes, sempre considerando o contexto em que se deu a 

produção dos mesmos, a temática por eles abordada, as formas narrativas adotadas para 

explorar tal temática, o debate cultural no qual se inseriram e as condições de produção e de 

distribuição, procurando compreender a possível construção fílmica da identidade nacional.  

Adotamos essa trajetória como modelo por ter sido Joaquim Pedro de Andrade o 

cinemanovista que reinterpretou os ideais modernistas dos anos vinte e trinta à luz das ideias e 

das propostas dos anos sessenta e setenta, contribuindo com seus filmes e depoimentos para 

repensar a identidade nacional e realizando a crítica do processo de modernização vivido pela 

sociedade brasileira a partir de 1964. 

 Para este trabalho foram utilizadas fontes diversificadas como a bibliografia 

correspondente ao tema e ao período, periódicos em geral e filmes, mencionados no corpo 

desta tese.  A ênfase da análise, no entanto, recaiu sobre as entrevistas, declarações e textos 

produzidos pelos cinemanovistas, por seus críticos e apoiadores, nos quais podemos observar 

o desenvolvimento de suas propostas estéticas e políticas, acompanhar o debate político e 

cultural da época e entender a postura desses intelectuais em relação à sociedade brasileira e 

ao Estado autoritário.  Ressaltamos, também, a referência aos filmes como fontes para o 

entendimento dessas mesmas propostas estéticas e políticas, desse debate político e cultural e 

dessa postura dos cinemanovistas em relação à sociedade e ao Estado.  Assim, procurando 
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entender o complexo processo de construção de uma identidade nacional em tempos de 

transição, essa diversificação e essa forma de análise utilizada tornaram-se necessárias. 

 Entre 1955 e 1982, desenvolveram-se várias propostas políticas para a área cultural, 

destas destacaram-se duas: aquelas formuladas e apresentadas pelo Cinema Novo e aquelas 

referentes à intervenção do Estado autoritário na cultura.  Essas duas propostas estabeleceram 

formas de diálogo e de interação, que foram colocadas em prática no período compreendido 

entre os anos de 1973 e 1982, promovendo a modernização das bases sobre as quais se 

assentava a produção cinematográfica no país e possibilitando às demais áreas culturais um 

espaço para sobrevivência de seus projetos, produção e reflexão crítica sobre os mesmos.  

Esse diálogo e essa interação, por sua vez, aconteceram num momento de transição, em que a 

sociedade brasileira passava por profundas transformações e, ao mesmo tempo, expandiu-se a 

indústria cultural, veiculada principalmente pelos meios de comunicação, revolucionando 

hábitos, costumes e práticas que conferiram um novo molde à sociedade brasileira, um novo 

índice identitário.  Nesse contexto, foi formulada uma política cultural, cujo principal mérito 

foi possibilitar a construção do diálogo entre intelectuais e Estado autoritário, criando as bases 

da percepção da necessidade de uma produção cultural voltada à sociedade em transformação.  

A área cinematográfica, hegemonizada pelo grupo integrante do movimento político e cultural 

conhecido como Cinema Novo, adquiriu enorme importância nesse processo.  A atuação dos 

intelectuais cinemanovistas e o diálogo estabelecido entre estes e seus interlocutores, 

representantes do Estado autoritário no campo da cultura, possibilitaram a construção da 

identidade nacional em tempos de transição, corroborando o processo de redemocratização e 

construindo novas formas de se ver, analisar e compreender a sociedade brasileira. 
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Capítulo I 
Brasil, tempos modernos: construção e desconstrução 

do ideário cinemanovista (1955-1973) 
 

 

 

 

A construção do ideário cinemanovista (1955-1964) 
 

 O Cinema Novo foi um produto cultural do processo de modernização vivido pela 

sociedade brasileira a partir da década de 1920.  Relacionou-se, assim, às propostas 

modernistas dos anos vinte e trinta, ao desenvolvimento industrial que tomou lugar a partir da 

chamada Era Vargas, ao grande desenvolvimento tecnológico em escala mundial verificado 

no pós-guerra e, particularmente, aos anos de otimismo e invenção do Brasil como o “país do 

futuro”, que tiveram lugar no governo Juscelino Kubitschek (1956-1960).  Como uma 

narrativa fílmica construída a partir de propostas estéticas variadas, que vão da montagem 

dialética de Sergei Eisenstein à Nouvelle Vague e às técnicas e propostas do chamado cinema 

verdade,16

 Essa trajetória, de construção de uma identidade política e cultural, efetivou-se já a 

partir do início dos anos cinquenta e teve como parâmetros as experiências contraditórias das 

Companhias Cinematográficas Vera Cruz e Atlântida.  A primeira, localizada em São Paulo, 

fracassara no seu intuito de construir uma indústria cinematográfica brasileira nos padrões 

hollywoodianos.  Importara técnicos e diretores de cinema, fizera retornar ao Brasil o cineasta 

Alberto Cavalcanti, há muito radicado na Inglaterra, montara um elenco fixo com atores 

consagrados no meio teatral, importara equipamentos, montara estúdios, tudo sem alcançar o 

objetivo final das produções cinematográficas em grandes estilo: a conquista e a consolidação 

 essa expressão cultural e cinematográfica afirmou-se como uma linguagem própria 

e genuinamente brasileira, como seus próprios autores a definiam, justamente por se propor a 

retratar a realidade brasileira desenvolvendo artifícios de linguagem considerados adequados 

às nossas condições de produção e construção de imagens. 

                                                 
16 A montagem dialética ou montagem de atrações é a característica principal da proposta do cineasta soviético 

S. Eisenstein. Cf. XAVIER, Ismail. O Discurso Cinematográfico: a opacidade e a transparência. 2 ed. Rio de 
Janeiro: Paz e Terra, 1984, p. 107-114.  
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do mercado exibidor.17  A segunda, localizada no Rio de Janeiro, desenvolveu-se em oposição 

aos princípios estabelecidos pela primeira.  Estúdios e sets de filmagem eram improvisados, 

as produções eram baratas, as temáticas extremamente populares contrastavam com as 

ambições estilísticas da Vera Cruz.  Em compensação, este projeto sobreviveu com relativo 

sucesso até o início dos anos sessenta, quando seu modelo se esgotou,18 visto que a variedade 

de perspectivas cinematográficas não cumpriu o seu papel: o do preenchimento do mercado, 

devidamente criado, mantido e dominado pelo produto estrangeiro, particularmente aquele de 

origem hollywoodiana. Cabe lembrar que a expansão das salas de cinema no território 

brasileiro data dos anos quarenta e desenvolveu-se em cima da ofensiva hollywoodiana do 

pós-guerra.19

 Se, por um lado, as experiências de grandes produtoras, como a Vera Cruz e a 

Atlântida, possibilitavam a ocupação de uma estreita faixa desse mercado para o produto 

nacional, é bem verdade que tal ocupação, de natureza efêmera, não ajudava a consolidar o 

que poderíamos definir como uma indústria cinematográfica nacional.  Para isso contribuíam 

tanto as precárias condições de produção existentes em nosso país, como também o aspecto 

secundário, no campo artístico, ao qual estava relegado o cinema.  Expressão artística 

considerada mais voltada aos interesses das classes médias e trabalhadores, não atraía, em 

nosso país, o interesse de grandes empresários que, quando investiam na produção artística, 

privilegiavam a música e as artes plásticas.  Ainda por cima, outro problema colocava-se para 

  Além de reproduzir o modelo de “casas de espetáculo”, tão próprio das salas de 

cinema existentes nos Estados Unidos, tais espaços consagravam a ideia de sétima arte e 

vinculavam a mesma aos princípios e parâmetros da decupagem clássica, característica da 

narrativa cinematográfica hollywoodiana.  Logo, tal expansão, consolidava um determinado 

mercado exibidor e, ao mesmo tempo, criava as efetivas condições para a formação de um 

público educado visualmente nas formas narrativas e imagéticas da produção hollywoodiana. 

                                                 
17 Sobre a Vera Cruz, uma análise mais detida encontra-se em GALVÃO, Maria Rita. Burguesia e cinema: o 

caso Vera Cruz. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1981. Cf.tb. CATANI, Alfredo Mendes. A Aventura 
industrial e o cinema paulista (1930-1955). In RAMOS, Fernão (org.). História do cinema brasileiro. São 
Paulo: Círculo do Livro, 1987. p. 202-233. 

18 Sobre a chanchada existem vários estudos, dentre os quais podemos destacar quatro, cada qual com a sua 
particularidade: CATANI, Alfredo Mendes, SOUZA, José Inácio de Melo. A Chanchada no cinema brasileiro. 
São Paulo: Brasiliense, 1983; abordando o desenvolvimento do gênero chanchada no cinema brasileiro; 
AUGUSTO, Sérgio. Esse mundo é um pandeiro: A chanchada de Getúlio a JK. São Paulo: Cinemateca 
Brasileira/Companhia das Letras, 1989; detendo-se mais no caso carioca e dando grande destaque à experiência 
da Atlântida, na década de cinquenta; DIAS, Rosângela de Oliveira. O Mundo como chanchada: Cinema e 
Imaginário das Classes Populares na década de 50. Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 1993; abordagem original 
preocupada com a apreensão de elementos da cultura popular e do cotidiano das classes populares pelas 
chanchadas produzidas nessa época; VIEIRA, João Luiz. Introdução à Paródia no Cinema Brasileiro. In Filme 
Cultura, Rio de Janeiro: Embrafilme/MEC, n. 41-42, p.22-30, maio 1983; análise fundamental do recurso 
estilístico mais utilizado pelas chanchadas e de maior alcance político e social: a paródia. 

19 Sobre a arquitetura e a expansão das salas de cinema no Brasil, conforme o modelo hollywoodiano, cf. Filme 
Cultura, Rio de Janeiro: Embrafilme/MEC, n.47, ago.1986. 
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o produto brasileiro: a questão da temática abordada.  Paralelamente a essas duas grandes 

matrizes, encontramos produtores independentes, tanto do ponto de vista regional, quanto do 

ponto de vista político, destacando-se dentre estes Roberto Santos e Alex Viany (Ramos, F., 

1987: 301-311).  Seguindo as pegadas dos dois últimos, Nelson Pereira dos Santos, futuro 

integrante do movimento cinemanovista, já se havia iniciado na produção com dois filmes: 

Rio, 40 Graus  e Rio, Zona Norte. 

 Em 1952 e 1953, ocorreram dois congressos que reuniram a classe cinematográfica em 

São Paulo: o I e o II Congresso Paulista do Cinema Brasileiro.  Com título pomposo para o 

evento, esses Congressos seguiam os as peculiaridades do momento: o bicentenário da 

fundação de São Paulo, a ser comemorado em 1954, o surgimento das Bienais de Arte, do 

Teatro Brasileiro de Comédia (TBC) e da rede de TV Tupi, no início da década, o vigoroso 

crescimento industrial paulista em andamento e, mais particularmente, no campo da produção 

cinematográfica, a Companhia Vera Cruz, que, desde o final dos anos quarenta procurava 

implementar seu projeto de um cinema de “qualidade” em terras tropicais, já enfrentava na 

época sérias dificuldades financeiras, muito embora ainda mantivesse suas atividades, 

procurando diversificá-las de forma a alcançar o grande público, produzindo filmes que se 

assemelhavam à proposta das chanchadas cariocas, no que dizia respeito ao sentido popular 

por eles adotado (Catani in Ramos, F., 1987: 221-231).  A problemática não se resumia à 

questão do mercado, dominado pelo produto estrangeiro, mas também às formas possíveis de 

comunicação com o grande público.  Se por um lado, as chanchadas cariocas não eram um 

modelo a ser seguido, por outro, o fato de elas desenvolverem com o público em geral um 

bom sistema de comunicação e atraía os cineastas mais preocupados em desenvolver uma 

indústria cinematográfica no Brasil. Em tempos de modernização e de nacionalismo, tal 

discussão ganhava um forte apelo, afinal, tratava-se de uma indústria moderna, com tudo o 

que ela mobilizava em torno da produção cultural e da reprodução imagética da sociedade 

brasileira, e, ao mesmo tempo, a questão nacional colocava-se de maneira muito forte, tendo 

em vista que seu principal objetivo era a consolidação de um mercado exibidor efetivamente 

ocupado pelo produto nacional. 

 Considerando essa realidade, que juntava crescimento industrial, vocação empresarial 

e barreiras à expansão de um importante setor da indústria cultural, foram realizados os dois 

Congressos Paulistas do Cinema Brasileiro.  Já no primeiro Congresso, a presença de um 

jovem realizador, até então assistente em produções alheias, Nelson Pereira dos Santos, torna-

se marcante com a apresentação de um texto para debates intitulado O problema do conteúdo 
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no cinema brasileiro.20  Nesse texto, Nelson Pereira dos Santos analisa os problemas 

enfrentados pela produção nacional e aponta a questão do conteúdo (as temáticas abordadas) 

como uma questão fundamental para se conquistar o público.  Aqui aparece, pela primeira 

vez, num texto de um intelectual ligado ao cinema, a palavra “dependência”, sugerindo o 

lugar secundário ocupado pela produção nacional em relação ao produto estrangeiro.  O termo 

“dependência” será trabalhado exaustivamente e conhecerá sua formulação mais bem acabada 

em um texto de Paulo Emílio Salles Gomes, apresentado durante a I Convenção Nacional da 

Crítica Cinematográfica, realizada em 1962, intitulado Uma situação colonial?21

 

, ressaltando 

como principal problema do produto nacional o domínio do mercado exibidor pelo produto 

estrangeiro e a insistência de produtores nacionais em copiar esse padrão estético e temático 

(Ramos, F., 1987: 322). 

A situação de coloniais implica crescente alienação e depauperação do estímulo para 
empreendimentos criadores.  Esses homens práticos não estão, na realidade, 
capacitados para nenhuma ação de consequências no quadro geográfico e humano 
brasileiro.  Podem ter ideias e fazer projetos, mas sempre dentro dos limites estreitos 
ditados por uma situação externa diante da qual se sentem desarmados.  Não 
encontrando canais para se concretizar na realidade, a imaginação desses homens 
definha como qualquer outro órgão sem função. (...).22

 
 

 A preocupação de Paulo Emílio voltou-se para o desenvolvimento de uma produção 

cinematográfica que rompesse com a dependência externa, buscando todos os recursos 

técnicos possíveis e disponíveis e optando por uma narrativa fílmica que possibilitasse uma 

interpretação “saudável” de nossa cultura.  O desenvolvimento técnico abriria as portas para a 

busca de temáticas que revelassem nossa situação de colonizados, passo essencial no sentido 

da libertação.  Extremamente afinado com os pressupostos ideológicos veiculados na época e 

que faziam parte do conjunto conhecido como nacional-desenvolvimentismo23

                                                 
20 Sobre os Congressos e a participação de Nelson Pereira dos Santos, cf. RAMOS, Fernão. Os novos rumos do 

Cinema Brasileiro (1955-1970). In RAMOS, Fernão (org.). História do cinema brasileiro. Op. cit. p. 302-303. 
Cf. tb. RAMOS, José Mário Ortiz. Cinema, Estado e lutas culturais (anos 50/60/70). Rio de Janeiro: Paz e 
Terra, 1983, p. 16-18; e SOUZA, José Inácio de Mello.  Congressos, patriotas e ilusões (Subsídios para uma 
história dos Congressos de Cinema). Rio de Janeiro: FUNARTE, mimeo. 1981. 

, Paulo Emílio 

21 GOMES, Paulo Emílio Salles.  Uma Situação Colonial?  Arte em Revista, São Paulo, Kairós, n.1, jan.-mar. 
1979. 

22 GOMES, Paulo Emílio Salles.  Uma Situação Colonial? Op. cit., p. 12. 
23 Sobre o Nacional Desenvolvimentismo e a conjuntura política e econômica da época, cf. BENEVIDES, Maria 

Victoria de Mesquita. O Governo Kubitschek: desenvolvimento econômico e estabilidade política, 1956-1961. 
3 ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1979, 302 p.; CARDOSO, Miriam Limoeiro. Ideologia do Desenvolvimento 
– Brasil: JK – JQ. 2 ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1978, 459 p.; e GOMES, Ângela de Castro (org.). O Brasil 
de JK. Rio de Janeiro: Editora da Fundação Getúlio Vargas / CPDOC, 1991, 168 p.  
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apontou o caminho das pedras para os jovens cinemanovistas, que, então, iniciavam sua 

aventura. 

 A construção do Cinema Novo, como movimento político e cultural, não está 

dissociada das transformações que ocorriam no cenário internacional e que, inclusive, 

influenciavam decisivamente outros movimentos culturais cinematográficos de igual 

expressão.  A conjuntura de Guerra Fria impunha-se, muito embora no final dos anos 

cinquenta estivesse passando por um momento de degelo nas relações entre EUA e URSS.  O 

governo N. Kruschev promovera um processo de desestalinização, a partir do XX Congresso 

do Partido Comunista da URSS, realizado em 1956, e aproximava-se das potências 

ocidentais, procurando ampliar as trocas comerciais com as mesmas e iniciar um diálogo de 

forma a aliviar as tensões geopolíticas existentes desde o final da Segunda Guerra Mundial.  

Ao mesmo tempo, ocorria o processo de descolonização afro-asiática e a emergência do 

chamado Terceiro Mundo, principalmente após a Conferência de Bandung, na Indonésia, 

quando foi lançado o Movimento dos Países Não Alinhados.  Na realidade da América Latina, 

tais transformações radicalizavam-se a partir das experiências frustradas do peronismo, na 

Argentina, e do varguismo, no Brasil, seguidos, no entanto, pelo forte impacto causado pela 

Revolução Cubana, em 1959.  Ao mesmo tempo, a partir de 1961, era intensificada a presença 

norte-americana na Indochina, culminando no conflito paradigmático dos anos sessenta e 

setenta: a Guerra do Vietnã.  Tais transformações proporcionavam a formação de uma cultura 

da rebeldia, principalmente entre a juventude, o que ocasionou os inúmeros movimentos 

contestatórios e as experiências radicalizadas de extrema-esquerda ou do chamado movimento 

hippie.24

 Dentro dessa conjuntura de transformações, os movimentos culturais assumiam o seu 

lugar com suas propostas de vanguarda.  No campo cinematográfico, destacava-se o Neo-

Realismo Italiano, desenvolvido em 1945, numa sociedade italiana que recém saía da 

Segunda Guerra Mundial e da experiência com o fascismo.

 

25

                                                 
24 Sobre essas experiências radicalizadas, cf. CARMO, Paulo Sérgio do. Culturas da rebeldia: a juventude em 

questão. São Paulo: Editora SENAC São Paulo, 2001; e SAVAGE, Jon. A criação da juventude: como o 
conceito de teenage revolucionou o século XX. Rio de Janeiro: Rocco, 2009. Sobre considerações gerais acerca 
da segunda metade do Século XX, cf. REIS FILHO, Daniel Aarão, FERREIRA, Jorge, ZENHA, Celeste. O 
Século XX. V. 3 - o tempo das dúvidas: do declínio das utopias às globalizações. Rio de Janeiro: Civilização 
Brasileira, 2000, 322 p. 

  Essa proposta estética e política 

acabou por influenciar profundamente cinematografias nacionais, particularmente no 

chamado Terceiro Mundo, encontrando grande repercussão na América Latina, inclusive no 

25 Sobre o Neo-Realismo italiano cf. FABRIS, Mariarosaria, O Neo-Realismo cinematográfico italiano: uma 
leitura. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo: Fapesp, 1996. 
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Brasil, com os exemplos de Alex Viany e Nelson Pereira dos Santos.26  Outra proposta de 

grande acolhida entre os nossos jovens cineastas no início dos anos sessenta foi a Nouvelle 

Vague francesa.27  Esta proposta cinematográfica refletia o estranhamento do intelectual 

frente às transformações de sua época, com um certo sentido beatnik, próprio dos poetas e 

escritores norte-americanos do final dos anos cinquenta.  Ao mesmo tempo, consagrava o 

chamado cinema de autor, principalmente através da revista francesa Cahiers du Cinéma, 

criando um campo apropriado para a absorção de novas propostas cinematográficas fora do 

eixo hollywoodiano e divulgando trabalhos de cineastas africanos, asiáticos e latino-

americanos identificados com essa proposta autoral.28

 As transformações que tomavam lugar na sociedade brasileira no final dos anos 

cinquenta e início dos sessenta, também contribuíram para formar um ambiente cultural que 

influenciou decisivamente os intelectuais cinemanovistas.  A euforia vivida nos anos JK, 

quando o processo de modernização se acelerou e se expandiu a sociedade de consumo e a 

indústria cultural, criou um ambiente apropriado à produção de novas ideias e propostas no 

campo artístico e intelectual.  No governo Juscelino Kubitschek (1956-1960), foi criada, em 

1956, a Comissão Federal de Cinema que, em 1958, se transformou no Grupo de Estudos da 

Indústria Cinematográfica, tudo dentro do espírito do Plano de Metas e da ideologia nacional-

desenvolvimentista tão em voga naquela época.  Em 1961, no governo Jânio Quadros, o 

grupo de estudos transformou-se em Grupo Executivo, atendendo às demandas de 

representantes da classe cinematográfica, com o objetivo de ter uma postura mais 

intervencionista na regulação do mercado cinematográfico brasileiro.  Em decorrência dessa 

proposta, no recém-criado Estado da Guanabara, foi instituída pelo governador Carlos 

Lacerda, em 1963, a Comissão de Auxílio à Indústria Cinematográfica (CAIC), a qual, 

através de um sistema de premiações conjugadas a financiamentos injetou recursos na 

produção cinematográfica desse Estado (Ramos, J., 1983: 23-33).  Nessa conjuntura, surgiu o 

  O cineasta mais identificado com essa 

proposta foi Ruy Guerra, o qual cursou o Institut des Hautes Études Cinématographiques 

(IDHEC), em Paris, e, em 1962, dirigiu o filme Os cafajestes, no qual é clara a influência da 

Nouvelle Vague (Rocha, 2003: 134).  Do diálogo travado entre essas duas propostas 

cinematográficas e de algumas contribuições diversificadas de outras correntes, construiu-se a 

proposta estética do Cinema Novo. 

                                                 
26 Sobre a recepção da proposta neorrealista no Brasil, cf. FABRIS, Mariarosaria. A Questão Neo-Realista e sua 

recepção no Brasil. São Paulo: Edusp, 1994. 
27 Sobre a Nouvelle Vague e o ambiente cultural que a gerou, cf. STAM, Robert. O Culto ao Autor. In STAM, 

Robert. Introdução à teoria do Cinema. Campinas, SP: Papirus, 2003, p. 102-107. 
28 Cf. FIGUEIRÔA, Alexandre. Cinema Novo: a onda do jovem cinema e sua recepção na França. Campinas, 

SP: Papirus, 2004. 
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Cinema Novo, dentro de uma estrutura de sentimento que Marcelo Ridenti denominou 

“brasilidade revolucionária”.29

 A construção da proposta cinemanovista deu-se de maneira complexa.  Não podemos 

desconsiderar as experiências realizadas anteriormente, como foram os casos das produções 

da Vera Cruz e das famosas chanchadas cariocas.  Mesmo alvo de críticas, principalmente a 

partir de 1962, tais produções serviram como referências claras a partir da crítica a elas 

realizada, bem como da percepção dos problemas que enfrentaram no que diz respeito à 

conquista do mercado cinematográfico, à distribuição da produção cinematográfica nacional.  

Por outro lado, desde o pós-guerra, algumas cinematografias nacionais insurgiram-se contra o 

domínio estético e temático (e por que não dizer comercial) do produto hollywoodiano.  

Somaram a essas propostas, as influências já citadas do neorrealismo italiano e da Nouvelle 

Vague, já citados anteriormente; esta última, principalmente, a partir do início dos anos 

sessenta, pela importância conferida por esse movimento ao chamado cinema de autor.  

Outras influências também podem ser somadas aqui, conforme relata Pedro Simonard, como 

o cinema documental inglês e autores hollywoodianos ou não, identificados com essa postura 

autoral (Simonard, 2006: 49-51). 

 

 A construção do Cinema Novo como um movimento político e cultural é ainda mais 

complexa e Simonard chama a atenção para isso: 

 
Qualquer análise sobre o Cinema Novo não pode deixar de considerar alguns fatores 
muito importantes para este movimento como as influências cinematográficas 
brasileiras, entre as quais destacamos Alex Viany, Paulo Emílio Salles Gomes, Nelson 
Pereira dos Santos, Limite e Humberto Mauro; sua coesão interna; o importante papel 
desempenhado pelos cineclubes, bares e os primeiros filmes como estruturas de 
criação e reforço da união do grupo e como elementos que permitiram uma formação 
teórico-prática dos participantes do movimento. (Simonard, 2006: 18-19). 

 

 Simonard destaca a camaradagem de grupo como essencial para a construção do 

movimento e seus espaços de circulação como bares, cineclubes, a cinemateca do Museu de 

Arte Moderna, no Rio de Janeiro e outros espaços, todos importantes para a consolidação de 

uma rede de sociabilidade entre os jovens cineastas que levou os mesmos à sua militância 

política e à discussão de ideias e formulação de pontos de vista em comum. 

 
Em 1957-1958, eu, Miguel Borges, Cacá Diegues, David Neves, Mario Carneiro, 
Paulo Saraceni, Leon Hirszman, Marcos Farias e Joaquim Pedro (todos mal saídos da 

                                                 
29 RIDENTI, Marcelo. Artistas e intelectuais no Brasil pós-1960. In Tempo Social, Revista de Sociologia da 

USP, v. 17, n. 1, p. 81-87, jun. 2005. 



 39 

casa dos vinte) nos reuníamos em bares de Copacabana e do Catete para discutir os 
problemas do cinema brasileiro.  Havia uma revolução no teatro, o concretismo 
agitava a literatura e as artes plásticas, em arquitetura a cidade Brasília evidenciava 
que a inteligência do país não encalhara.  E o cinema?  Vínhamos do fracasso de 
Ravina, de uma súbita interrupção em Nelson Pereira dos Santos, de um polêmico 
Walter Hugo Khoury, do fracasso Vera Cruz & Cavalcanti e sofríamos na carne a 
tirania da chanchada. (Rocha, 1981: 15). 

 

 Nessa rede de sociabilidade, destacaram-se os meios de comunicação, nos quais 

alguns desses cineastas atuavam como críticos de cinema, como o Jornal do Brasil, através de 

seu Suplemento Dominical, o Correio da Manhã e o órgão oficial da União Metropolitana dos 

Estudantes (UME), O Metropolitano, publicado como encarte dominical no Diário de 

Notícias.  A partir de 1965, surgiu a Revista Civilização Brasileira, publicando textos que 

possibilitaram uma maior visibilidade ao trabalho desses jovens cineastas, promovendo um 

debate sobre seus filmes e suas propostas estéticas e políticas, conferindo ao Cinema Novo 

uma caracterização de movimento político e cultural (Simonard, 2006: 19-21). 

 Devemos considerar também duas instituições culturais que muito contribuíram para a 

formulação da política cultural do Cinema Novo: o Centro Popular de Cultura (CPC), da 

União Nacional dos Estudantes (UNE), e o Instituto Superior de Estudos Brasileiros (ISEB), 

vinculado ao Ministério da Educação e Cultura do governo federal e criado no governo 

Juscelino Kubitschek.30  Reunindo intelectuais, artistas e militantes políticos, tais instituições 

fizeram-se notabilizar pela publicação de teses sobre a “realidade brasileira” ou mesmo por 

meio de produções artísticas que procuravam colocar em prática as ideias ali defendidas, 

caracterizadas por uma ideologia denominada nacional-reformismo, a síntese tropical do que 

seria o nacional-popular.31

 

 

Um dos pilares sobre os quais essa cultura política – na qual subdesenvolvimento e 
dominação cultural eram categorias centrais – se sustentava era a busca do que seria 

                                                 
30 Sobre a importância do CPC para o Cinema Novo, cf. ORTIZ, Renato. Cultura brasileira e identidade 

nacional. 3 ed. São Paulo: Brasiliense, 1985, p. 113-114; sobre o ISEB, cf. a mesma obra, p. 48-49. 
31 Convém lembrar que o conceito Nacional-Popular passa a ser usado, para designar uma proposta política e 

estética desenvolvida nesse período por intelectuais com reconhecida militância na esquerda, somente a partir 
da segunda metade dos anos setenta.  Utilizaremos tal conceito, conforme consta na bibliografia especializada 
no assunto, mas sem abrir mão das críticas que devem ser formuladas quanto ao uso um tanto quanto 
anacrônico ou teleológico ou mesmo dogmático que, algumas vezes, sobressai na sua utilização. Sobre o 
nacional-popular e sua relação com o Cinema Novo, cf. GALVÃO, Maria Rita; BERNARDET, Jean-Claude. O 
Nacional e o Popular na cultura brasileira: Cinema. São Paulo: Brasiliense, Embrafilme, Secretaria de 
Cultura/MEC, 1983, p. 136-160. Cf. tb. ORTIZ, Renato. A Moderna tradição brasileira. São Paulo: 
Brasiliense, 1988, p. 149-181.  Sobre a crítica à aplicação desse conceito aos movimentos culturais dos anos 
cinquenta e sessenta, cf. NAPOLITANO, Marcos. Engenheiros das armas ou vendedores de utopia? A 
inserção do artista-intelectual engajado no Brasil dos anos 1970. In Seminário 40 Anos do Golpe de 1964 
(2004: Niterói e Rio de Janeiro). 1964-2004: 40 anos do golpe: ditadura militar e resistência no Brasil – Rio de 
Janeiro: 7 Letras, 2004, p. 316-319. 
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“nacional” e “democrático”.  Os debates relativos a estes atributos inseriam-se numa 
problemática mais ampla, a da questão desenvolvimentista.  A maneira mais rápida de 
o país superar suas contradições seria desenvolver-se economicamente de uma 
maneira autônoma e independente.  Tal desenvolvimento teria de apoiar-se no 
fortalecimento das “forças progressistas”, formadas pela burguesia industrial e 
nacionalista, o proletariado e os setores técnicos da classe média que, após serem 
ideologicamente esclarecidas pelos intelectuais “progressistas”, se tornariam uma 
“vanguarda política capaz e bem organizada”. (Simonard, 2006: 24). 

 

 Essas percepções, referentes ao subdesenvolvimento e à dominação cultural, e as 

propostas de caráter nacionalista e democrático incorporavam-se a uma conjuntura 

internacional, em que o terceiro-mundismo era emergente.  O nacional-popular, que ganhou 

expressão nas propostas artísticas e culturais do início dos anos sessenta até a década de 

setenta, fazia parte desse momento, de mobilização política pela libertação colonial, que 

abrangia as elites intelectuais não só das colônias, onde tal luta se colocava diretamente, mas 

também dos países considerados dependentes economicamente, os quais, através de políticas 

desenvolvimentistas ou de reformas de caráter democrático e nacionalista, procuravam 

romper com a dicotomia característica da Guerra Fria, modernizar-se e alcançar a esperada 

autonomia no cenário internacional.  Essa perspectiva era própria não só dos cinemanovistas, 

mas de vários outros grupos intelectuais e artísticos que se mobilizavam naquele momento na 

sociedade brasileira (Ridenti, 2000: 35). 

 Do ponto de vista da proposta política e cultural, os cinemanovistas construíram sua 

rede de sociabilidade a partir de posturas adotadas em relação à produção de seus filmes e à 

concepção do papel dos intelectuais e dos artistas na sociedade brasileira num momento de 

intensa efervescência e transformação social e econômica.  Essa proposta foi complexa e 

retratou bem a diversidade de opiniões existentes dentro do movimento; entretanto, os pontos 

em comum entre os cinemanovistas foram mais fortes, naquele momento, do que suas 

divergências e acabou prevalecendo a ideia de um movimento com uma postura política e 

cultural definida e inserido completamente no espaço maior dos movimentos artísticos e 

intelectuais da época.  Mesmo havendo conflitos, como aquele que envolveu os 

cinemanovistas e os coordenadores do CPC da UNE, tendo o periódico O Metropolitano 

como trincheira dos primeiros, seus pontos de convergência foram mais fortes (Simonard: 

2006: 27-28).32

                                                 
32 Sobre a divergência que opôs cinemanovistas e coordenadores do CPC da UNE, cf. GALVÃO, Maria Rita; 

BERNARDET Jean-Claude. Op. cit. p. 146-151; e HOLLANDA, Heloísa Buarque de. Impressões de viagem: 
CPC, vanguarda e desbunde: 1960/70. 2 ed. São Paulo: Brasiliense, 1981, p. 37-52.  Sobre o Manifesto do 
CPC, escrito por Carlos Estevam, sua recepção e crítica no âmbito do próprio Centro Popular de Cultura, cf. 
SOUZA, Miliandre Garcia de. Op. cit. p. 31-43. 

  Pedro Simonard, destaca, inclusive, a importância do CPC para a constituição 
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de uma estrutura de sociabilidade do Cinema Novo, na medida em que possibilitou a vários de 

seus participantes as condições necessárias para as suas primeiras produções e o seu primeiro 

mercado consumidor: estudantes e militância política de esquerda (Simonard, 2006: 84-96).  

Podemos considerar, portanto, que, não obstante os debates e às vezes conflitos decorrentes 

destes, opondo cinemanovistas e outros intelectuais participantes dos movimentos políticos e 

culturais da época, quase todos centrados em aspectos estéticos, tais não podem ser 

considerados como pontos de ruptura, pois fizeram parte da própria estruturação do 

movimento, da busca de sua identidade particular, forjada nas propostas políticas gerais e não 

na homogeneização estética. 

 

Em 1960, começa-se a falar com certa insistência em Cinema novo. Os artigos de 
Glauber Rocha no Suplemento Dominical do Jornal do Brasil e na revista Senhor, 
Alex Viany em Leitura e Senhor, Jean-Claude Bernardet, Paulo Emílio Salles Gomes 
e Gustavo Dahl no Estado de São Paulo, Carlos Diegues, David E. Neves, Sérgio 
Augusto, Miguel Borges nas páginas do Metropolitano, órgão dos universitários 
cariocas; em sua fase de ouro (onde trabalhavam também, em outros setores, ou 
escrevendo esporadicamente sobre cinema, Arnaldo Jabor, Carlos Estevam, eu, 
Fernando Duarte, Mário Rocha, Cosme Alves Neto). Era uma nova geração de críticos 
empenhada em reformular a política de análise de filmes, encarando a crítica não 
como um fim em si, mas como um aprendizado que os levasse à realização. A estes se 
juntaram uma leva de elementos vindos de cineclubes dispostos a fazer cinema a 
qualquer preço (na Guanabara, o cineclube mais importante foi o Grupo de Estudos 
Cinematográficos – GEC, da UME, por onde passou quase toda esta geração do 
cinema novo). Insatisfeitos com as divagações teóricas da crítica (embora uma minoria 
que continuou lendo Cahiers du Cinéma e exercendo a crítica, passando para o lado 
daqueles críticos veteranos que lutam contra o cinema novo), descontentes com a 
mentalidade cineclubista do mito-cinema, daqueles que teimam em considerar o 
cinema um templo de iniciados, muitos desses moços partiram para a ação. E ação 
significava fazer cinema. (Costa, 1966: 202-203). 
 

 
 Os primórdios do Cinema Novo foram profundamente marcados por essas posturas e 

experiências.  Com o lançamento de Arraial do Cabo, de Paulo Cesar Saraceni e Mário 

Carneiro, com produção de Joaquim Pedro de Andrade, em 1960, a proposta cinemanovista 

começou a se afirmar como expressão cinematográfica alternativa no quadro das produções 

brasileiras de então, principalmente após a realização de alguns cortes que serviram para 

agilizar o discurso cinematográfico privilegiando as cenas espontâneas feitas entre os 

pescadores da região, em detrimento daquelas que continham um caráter extremamente 

didático e academicista (Ramos, F., 1987: 317-318).  Essa experiência serviria para dar às 

elucubrações teóricas daqueles jovens aspirantes a cineastas, que se reuniam em bares da 

Zona Sul, uma perspectiva concreta de proposta cinematográfica.  No mesmo ano em que 

Arraial do Cabo era premiado em festivais estrangeiros, Glauber Rocha lançava seu primeiro 
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livro Revisão Crítica do Cinema Brasileiro, em que traçava um panorama histórico do cinema 

produzido no Brasil, adotando como referências Humberto Mauro, o filme Limite, de Mário 

Peixoto, os cineastas Alberto Cavalcanti e Lima Barreto, ligados à experiência da Vera Cruz, 

e aqueles considerados independentes, como Alex Viany, Trigueirinho Neto, Roberto Pires e 

Roberto Santos.  Nesse traçado original, Glauber definiu como raízes do Cinema Novo 

justamente aquelas experiências anteriores que conjugavam temática nacionalista e estética de 

vanguarda: a busca por uma linguagem cinematográfica que expressasse, da mesma forma, a 

nossa brasilidade e as nossas contradições.  Ao deitar as raízes do Cinema Novo em 

Humberto Mauro ou mesmo em Alberto Cavalcanti, Glauber Rocha traçou uma linha 

histórica que aponta no sentido do progresso, da modernidade, do desenvolvimento dessa 

linguagem nacional, alcançando com o Cinema Novo sua mais perfeita expressão.33

 Na realidade, os representantes do Cinema Novo, Glauber Rocha à frente, 

aprofundaram a opção de pensar politicamente a produção cinematográfica no Brasil, o que já 

vinha tomando forma desde o início dos anos cinquenta, conforme já relatamos anteriormente.  

A origem do movimento foi marcada pelas manifestações políticas e culturais do final dos 

anos cinquenta e início dos anos sessenta, coincidindo com o período de intensa radicalização 

dos posicionamentos nacionalistas e desenvolvimentistas, que apregoavam a ruptura da 

dependência nacional e a realização das reformas de base.

 

34

 Ao se aprofundar o debate sobre a produção cinematográfica, sobre as suas condições 

e sua relação com o público, o Cinema Novo trouxe à discussão um aspecto qualitativo: a 

estruturação do mercado de forma que se pudesse fazer frente ao produto estrangeiro, não 

mais como uma mera estratégia comercial, mas, principalmente, através do desenvolvimento 

de uma linguagem fílmica capaz de se sobrepor à importada, revelando os nossos problemas 

políticos e sociais, a nossa realidade cultural, a nossa desejada identidade nacional.  A estética 

fílmica desenvolvida, portanto, tornou-se instrumento necessário à ocupação de espaços e à 

formação de consciências.  Nesse aspecto, superaram os ideólogos cepecianos, ao proporem 

 

                                                 
33 Sobre os primórdios do Cinema Novo e outras produções cinematográficas da época identificadas com a 
criação de um cinema brasileiro moderno, cf. VIANY, Alex. Brasileiros no bom caminho; Cinema Novo, ano 1; 
e Cinema Novo: alguns apontamentos. In VIANY, Alex; AVELAR, José Carlos (org.). O Processo do Cinema 
Novo. Rio de Janeiro: Aeroplano, 1999, p. 17-46. 
34 Sobre a proposta do nacional-reformismo, o pensamento do ISEB e o período João Goulart (1961-1964), cf. 

FRANCO, Maria Sylvia Carvalho. O Tempo das ilusões. In CHAUÍ, Marilena, FRANCO, Maria Sylvia 
Carvalho. Ideologia e mobilização popular. Rio de Janeiro: Paz e Terra/Centro de Estudos de Cultura 
Contemporânea, 1978.  p.151-209; FIGUEIREDO, Argelina Cheibub. Democracia ou reformas? Alternativas 
democráticas à crise política: 1961-1964. São Paulo: Paz e Terra, 1993; TOLEDO, Caio Navarro de. O 
Governo João Goulart e o Golpe de 64. São Paulo: Brasiliense, 1985; DELGADO, Lucília de Almeida Neves. 
PTB: Do Getulismo ao reformismo.  São Paulo: Marco Zero, 1989; FERREIRA, Marieta de Moraes (Coord.). 
João Goulart: entre a memória e a história. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2006; FERREIRA, Jorge. João 
Goulart: uma biografia. 4 ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2011. 
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uma profunda transformação não só no campo das temáticas abordadas (com a inclusão de 

elementos ditos populares: cultura popular, movimentos sociais, miséria, violência racial etc.), 

mas, e principalmente, revestindo tudo com uma estética antagônica à narrativa 

hollywoodiana, também conhecida como decupagem clássica (Xavier, 1984: 19-30).  

Seguindo a tese de Paulo Emílio Salles Gomes, anteriormente referida, os cinemanovistas 

procurariam desenvolver uma proposta estética baseada nos planos longos, cortes brutos, 

superposição de imagens, fotografia árida, luminosidade agressiva, tudo de forma a quebrar a 

educação fílmica que tanto viciara o público brasileiro, acostumado ao consumo dos padrões 

estrangeiros e alienado quanto à sua própria realidade.  Agindo dessa maneira, estariam 

rejeitando a incômoda posição intelectual de colonizados. 

 No mesmo ano de 1962, o documentário Arraial do Cabo, dirigido por Paulo Cesar 

Saraceni e Mário Carneiro e produzido por Joaquim Pedro de Andrade, já fazia sucesso no 

exterior; Joaquim Pedro de Andrade, em Paris, montava o seu curta-metragem Couro de 

Gato, e o CPC da UNE produzia um longa-metragem a partir de cinco realizações diferentes, 

inclusive o próprio Couro de Gato, produção que seria denominada de Cinco Vezes Favela, 

reunindo jovens diretores que, desde meados dos anos cinquenta, vinham debatendo, 

estudando, produzindo e refletindo sobre as condições de produção cinematográfica no Brasil. 

 

Pedro Simonard: Como surgiu a ideia e a oportunidade de fazer o Escola de Samba, 
Alegria de Viver? Por que este tema? 
Cacá Diegues: Esse tema eu já queria fazer há muito tempo. Eu tinha feito uns três 
filmes em 16 mm antes, por minha própria conta. O próximo que eu queria fazer era 
sobre escola de samba, era com esse tema, mas aí surgiu no CPC a ideia de se fazer o 
Cinco Vezes Favela. Quando a gente decidiu fazer esse filme, em forma de 
cooperativa com cinco episódios, somente um tinha sido feito que era o do Joaquim, o 
Couro de Gato, que já estava pronto quando a gente resolveu fazer o Cinco Vezes 
Favela. Aí eu propus que o meu episódio fosse sobre escola de samba, que era um 
tema que estava pretendendo fazer.35

 
 

 As condições de produção e de distribuição dos filmes no mercado brasileiro, 

associadas às próprias dificuldades do CPC em manter um núcleo de cinema ativo, sem 

condições financeiras para tal, fez que Cinco Vezes Favela se tornasse uma produção única, 

que, entretanto, suscitou debates tanto entre seus realizadores, quanto entre vários produtores 

culturais, de outras áreas inclusive, militantes ou críticos do CPC, deixando claros os limites e 

as dificuldades de se produzir cinema, conquistar público e ocupar o mercado cinematográfico 

                                                 
35 Entrevista com Carlos (Cacá) Diegues. Realizada por Pedro Simonard, em 30 de novembro de 1993, Arquivo 

Pedro Simonard. 
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no Brasil.36  Contribuiu, também, para a formação de identidade de grupo, o curso realizado 

em 1963 pelo cineasta sueco Arne Sücksdorff, na Cinemateca do Museu de Arte Moderna do 

Rio de Janeiro.  Viabilizado por David Neves e Joaquim Pedro de Andrade, através de seus 

contatos com o Ministério das Relações Exteriores, tal curso possibilitou aos jovens cineastas 

radicados no Rio de Janeiro o contato com novas técnicas de produção bem como com as 

ideias do chamado cinema direto, desenvolvido por documentaristas na Europa e nos EUA 

naquele momento.  Com apoio da Unesco, o cineasta trouxe para o Brasil um equipamento 

moderno composto por uma câmara leve, Nagra, um gravador de alta qualidade para a 

captação de som direto e uma moviola de grande porte, para montagem de filmes.  Esse 

equipamento foi intensamente utilizado pelos jovens cineastas, mesmo após o curso, 

possibilitando a definição de cinema, tão difundida por Glauber Rocha, de “uma ideia na 

cabeça e uma câmera na mão”.37

 Esse momento, situado entre os anos de 1962 e 1965, representou a primeira fase do 

Cinema Novo, a de sua expressão mais agressiva e radicalizada.  Expoentes intelectuais dessa 

fase foram citados na tese de Paulo Emílio Salles Gomes e na obra de Glauber, Revisão 

Crítica do Cinema Brasileira, ambas já citadas, fechando-se o ciclo com o manifesto Uma 

Estética da Fome,

 

38

                                                 
36 Idem. 

 igualmente lançado por Glauber Rocha, em 1965.  Nesse período, Paulo 

Cesar Saraceni produziu Porto das Caixas; Joaquim Pedro de Andrade, Garrincha, a Alegria 

do Povo; e Cacá Diegues, Ganga Zumba; longas metragens que consolidaram a imagem de 

movimento político cultural ao grupo que se estruturava, mas, segundo Fernão Ramos, o que 

sintetizou o Cinema Novo e tornou-se um marco na trajetória do grupo e na história do 

cinema brasileiro foram os lançamentos de Deus e o Diabo na Terra do Sol, de Glauber 

Rocha, Vidas Secas, de Nelson Pereira dos Santos e Os Fuzis, de Ruy Guerra.  Nesse 

momento, o Cinema Novo já se afirmava como um movimento cultural com identidade 

própria, deixando transparecer em seus filmes as angústias de jovens da classe média urbana, 

à qual pertenciam, sem, no entanto, revelarem-se no universo ficcional produzido (Ramos, F., 

1987: 347).  Jean-Claude Bernardet também expressou essa ideia na sua obra Brasil em 

Tempo de Cinema, quando, ao analisar os filmes do período referido, o autor concluiu pela 

identidade de classe dos autores cinemanovistas, o que dificultou sua comunicação com um 

setor que pudesse ser considerado popular, restringindo-se à classe média, da qual se 

37 Sobre o curso realizado pelo cineasta sueco Arne Sücksdorff, cf. NEVES, David. A descoberta da 
espontaneidade (breve histórico do Cinema-Direto no Brasil). In COSTA, Flávio Moreira da (org.). Cinema 
Moderno, Cinema Novo. Rio de Janeiro: José Álvaro Editor S. A., 1966, p. 256-258. 

38 ROCHA, Glauber. Uma Estética da Fome. Arte em Revista, São Paulo, Kairós, n.1, p.15-17, jan.-mar., 1979. 
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originaram seus principais cineastas, com suas preocupações políticas e sociais e sua visão de 

mundo.  As personagens que os interpretavam eram elementos metafóricos, presentes na 

trama como portadores da consciência e que mantinham certa distância dos elementos 

populares, aos quais enxergavam como fruto do arcaísmo, do atraso, da ignorância a serem 

superados.  Jean-Claude Bernardet conclui: 

 

Por seu conteúdo, por suas personagens, por seu estilo, por ter escolhido o passado, 
por sua identificação com a cultura oficial, o cinema feito nos últimos anos no Brasil é 
um cinema tipicamente de classe, que visou a equacionar a problemática da classe 
média e a encontrar para ela uma saída e, ao fazer isso, já começou a criar-lhe uma 
tradição cultural no campo cinematográfico.  Essa parece ser a mais válida tradição 
cultural e crítica que a classe média possa atualmente elaborar.  Isso foi feito com a 
cobertura de ideologia oficial promovida pelos governos que se sucederam de 1956 a 
1964.  Essa foi a preocupação exclusiva do nosso cinema.  Pensar que foi popular é 
uma ilusão. (Bernardet, 1978: 156-157). 

 

 Ainda que envolva o fenômeno cinemanovista dentro de uma análise feita de forma 

esquemática e profundamente datada, Jean-Claude Bernardet permite-nos desvendar alguns 

dos elementos constituintes do Cinema Novo.  Na realidade, a preocupação com a feitura de 

um cinema que abrangesse temas populares não se relacionava diretamente com a absorção 

dos filmes desse movimento justamente por aqueles a quem os cineastas pretendiam 

conscientizar.  Essa característica fora objeto de grande debate entre cinemanovistas e 

cepecistas, conforme já referido anteriormente.  De qualquer maneira, o distanciamento 

crítico faz-se presente na primeira leva de produções do Cinema Novo e, por si só, representa 

um olhar externo, pois aquele que vê e critica situa-se fora da situação vivida (e por isso é o 

único consciente, capaz de solucioná-la).  O personagem emblemático é Antônio das Mortes, 

de Deus e o Diabo na Terra do Sol, o qual retornará em obras posteriores do cineasta e em 

provocações aos seus críticos, como na controversa entrevista prestada à revista Visão, já 

referida.  Ao analisarmos essa característica subliminar do Cinema Novo, reuniremos 

elementos para entender a fase seguinte do movimento, quando ele se volta para uma espécie 

de autocrítica. 

 

1964. O golpe militar atinge o cinema no momento de sua plena ascensão, de sua 
explosão criativa, de filmes como Vidas Secas (Nelson Pereira dos Santos, 1963), 
Deus e o Diabo na Terra do Sol (Glauber Rocha, 1964) e Os Fuzis (Ruy Guerra, 
1964) – é o apogeu do Cinema Novo em sua proposta original. Filmes em diferentes 
estilos demonstram a feliz solução encontrada pelo “cinema de autor” para afirmar sua 
participação na luta política e ideológica em curso na sociedade.  Dentro do esquema 
populista apoiado pelas esquerdas, a luta pelas reformas de base define o confronto 
com os conservadores e, não por acaso, nessas obras-primas citadas, é o campo o 
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cenário, é a fome o tema, é o Nordeste do polígono das secas o espaço simbólico que 
permite discutir a realidade social do país, o regime de propriedade da terra, a 
revolução. (Xavier, 2001: 51). 
 

 Esteticamente, o Cinema Novo foi plural.  Muito embora apresentasse algumas 

características comuns em suas primeiras produções, notadamente na tríade produzida entre 

1963 e 1964, composta por Deus e o Diabo na Terra do Sol, Vidas Secas e Os Fuzis, a 

diversidade estética será acentuada a partir do golpe militar, sem que, no entanto, seus 

participantes deixem de compartilhar a mesma estrutura de sentimento ou mesmo de adotar 

posturas políticas e culturais próximas, situação que irá perdurar até o final dos anos setenta.  

Assim, podemos afirmar que a pretensa unidade exibida pelos cinemanovistas teve como 

elemento essencial sua postura política e cultural, e não os aspectos estéticos, plurais e 

diversificados desde o início do movimento. 

 
Aumentou consideravelmente a quantidade de componentes da nova fórmula para o 
cinema nacional: rejeição do estúdio e seu aparato técnico, dos grandes elencos, do 
formalismo, da falsa poesia e de quaisquer enfeites; valorização de exteriores, da 
fotografia direta, do realismo, da linguagem seca e despojada; aproximação da 
realidade e do povo. (...) Donde também é preciso assumir posições atuais, realistas, 
modernas, revolucionárias. A postura ideológica assumida pelo autor é de fundamental 
importância. (...). (Galvão, Bernardet, 1983: 200-201). 

 

 Entre o final dos anos cinquenta e o início da década de sessenta, forjou-se um 

movimento político e cultural na área cinematográfica que acabou reconhecido 

internacionalmente e participou ativamente da mobilização política e dos debates culturais de 

sua época.  Esse movimento teve como referências estéticas não só produções nacionais 

anteriores que buscavam exibir nas telas a cultura popular, os conflitos sociais e mesmo as 

transformações econômicas e culturais pelas quais a sociedade passava, como também se 

referenciou em produções internacionais, consideradas alternativas à linguagem 

hollywoodiana, tanto estética quanto politicamente, considerando as formas de distribuição e 

de difusão desses produtos.  Inseridos em uma conjuntura conflituosa, que opunha a ideia de 

progresso a qualquer custo àquela de reformas sociais, os cinemanovistas procuraram 

responder às demandas de sua época conforme os meios de produção e difusão dos filmes de 

que dispunham.  Identificados os obstáculos à sua produção, os cinemanovistas articularam-se 

para propor mudanças, chegando a participar dos próprios mecanismos estatais voltados para 

a sua área.  Tudo isso sem deixar de produzir filmes que ensejavam debates políticos, filmes 

que representavam muitas vezes suas próprias ideias acerca da cultura popular, das relações 

sociais, da dominação cultural, em suma, da identidade nacional. 
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Depois do Golpe e antes do AI 5 (1964-1968) 
 

 O regime autoritário instalado a partir de 1964 provocou inúmeras mudanças no 

cenário político e cultural brasileiro.  Representou, na realidade, uma ruptura fundamental 

com todos os pressupostos que norteavam a sociedade brasileira até aquele momento.  O 

tempo das ideologias desenvolvimentistas com participação popular estava sendo deixado 

para trás; o desenvolvimento econômico passou a se realizar sob a égide da segurança 

nacional e não mais das reformas sociais e da incorporação do povo ao processo de 

crescimento econômico.  Essa ruptura provocou imediatamente uma paralisia das atividades 

políticas e culturais, reprimidas e censuradas, deixando os artistas e os intelectuais um tanto 

quanto estarrecidos com o advento do golpe militar e de seu rápido sucesso.  A busca de um 

sentido nacionalista e popular para a produção artística e cultural, uma utopia tão cara aos 

projetos revolucionários anteriores ao golpe militar, por um determinado momento, perdeu 

sua referência clássica: o encontro do intelectual de classe média com o representante da 

cultura popular.  Tal relação foi momentaneamente prejudicada, entretanto, nos meses 

seguintes à implantação do autoritarismo, os protestos logo se fizeram ouvir, e, já no ano de 

1965, verificou-se um crescimento da oposição, manifestada principalmente nas eleições para 

governadores de alguns estados, ocorridas naquele ano, quando se elegeram políticos 

opositores ao Regime Militar na Guanabara e em Minas Gerais.39

 No plano cultural, podemos verificar também essa mudança.  O Estado autoritário não 

desenvolveu de imediato uma política cultural, limitando-se a perseguir, afastar e censurar 

artistas e intelectuais identificados com o governo deposto, com os movimentos sociais ou 

mesmo com a militância de esquerda.  Somente dois anos depois, em 1966, com a criação do 

Conselho Federal de Cultura, ocupado por expoentes intelectuais conservadores e, no plano 

do cinema, com a criação do Instituto Nacional do Cinema (INC), é que podemos perceber o 

início de uma ação mais planejada e direcionada do Estado autoritário em relação à produção 

 

                                                 
39 Sobre o Regime Militar instaurado após abril de 1964 e a natureza do Estado Autoritário, cf. AQUINO, Maria 

Aparecida de. Estado autoritário brasileiro pós-1964: conceituação, abordagem historiográfica, ambiguidades, 
especificidades. In Seminário 40 Anos do Golpe de 1964 (2004: Niterói e Rio de Janeiro). 1964-2004: 40 anos 
do Golpe: ditadura militar e resistência no Brasil. Rio de Janeiro: 7 Letras, 2004, 400 p. (p. 55-70); BORGES, 
Nilson. A Doutrina de Segurança Nacional e os governos militares. In FERREIRA, Jorge, DELGADO, Lucília 
de Almeida Neves. O tempo da ditadura: regime militar e movimentos sociais em fins do século XX. Rio de 
Janeiro: Civilização Brasileira, 2003 (O Brasil Republicano; v. 4), p. 13-42; e VIEIRA, Evaldo. Brasil: do 
golpe de 1964 à redemocratização. In MOTA, Carlos Guilherme (org.). Viagem incompleta: a experiência 
brasileira (1500-2000): a grande transação. São Paulo: Editora SENAC São Paulo, 2000, p. 185-217. 
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cultural,40

 Devemos considerar que as bases culturais sobre as quais atuavam intelectuais e 

artistas sofreram profundas transformações, ainda que eles procurassem preservar suas bases 

políticas criadas e desenvolvidas no período anterior ao golpe militar.  Na verdade, após abril 

de 1964, a sociedade brasileira passou a viver uma nova política econômica orientada para a 

consolidação de um mercado interno articulado com o capital internacional e subordinada aos 

seus interesses.  Princípios econômicos supostamente liberais conviviam com duras medidas 

de clara intervenção estatal, principalmente no que dizia respeito aos direitos trabalhistas e à 

organização dos trabalhadores e dos movimentos sociais.  Assim, estavam sendo criadas as 

bases para a expansão de uma economia de mercado que atingiria todos os setores da 

sociedade, inclusive a educação e a cultura, promovendo uma mudança sensível no papel do 

intelectual perante o Estado.  Com o tímido início de uma política cultural a partir de 1966, o 

Estado autoritário demonstra certo desprezo pelo intelectual militante, questionador e 

formulador de políticas, dando espaço e privilegiando o intelectual com perfil tecnocrata, 

responsável pela aplicação das diretrizes políticas e econômicas à área cultural (Napolitano, 

2004: 310-311).  Ao mesmo tempo, o estabelecimento das bases para a expansão do mercado 

interno, conforme os pressupostos liberais capitalistas, favorecia a expansão de um mercado 

de bens simbólicos, a consolidação de uma indústria cultural, o que, mesmo ainda estando em 

seus primeiros momentos, já apontava para o sentido que a produção cultural teria a partir daí.  

Temos aqui, então, dois aspectos que sofreram uma profunda transformação: o papel do 

intelectual perante o Estado e a sua inserção na sociedade. 

 entretanto, quando tal acontece, os intelectuais e os artistas identificados com a 

oposição a esse regime já se haviam articulado e dado início a um processo de contestação do 

mesmo, gerando um enfrentamento no campo cultural que marcaria profundamente o período 

compreendido entre o final de 1964 e o final de 1968. 

 Também no campo da educação, a atuação do Estado autoritário fez-se sentir, através 

de uma série de medidas que procurava privilegiar o espaço da iniciativa privada, reduzindo 

aquele do Estado, o espaço da educação pública (Ridenti in Ferreira, Delgado, 2003: 156).  

Tais medidas, somadas às mudanças econômicas e sociais implantadas logo após o golpe 

militar de 1964, acabaram por provocar uma intensa insatisfação na sociedade, verificada 

inicialmente nas eleições para governadores em 1965, mas, principalmente, na rearticulação 

                                                 
40 Sobre esse início de uma política cultural por parte do Estado autoritário implantado em 1964, cf. ORTIZ, 

Renato. Cultura brasileira e identidade nacional. Op. cit. p. 109-112; e RAMOS, José Mário Ortiz. Cinema, 
Estado e lutas culturais (anos 50/60/70). Op. cit. p. 70-74. 
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de setores oposicionistas e no crescimento do movimento estudantil, que acabaram por ganhar 

as ruas já a partir de 1966. 

 Essa intensa participação de intelectuais de oposição, formulando propostas e 

produzindo suas obras como forma de enfrentamento ao Estado autoritário, teve 

características ambíguas e, até em alguns momentos, contraditórias.  Há um espaço para a 

recuperação de ideais e práticas pré-1964, como se tentassem recuperar um lapso de tempo 

marcado pelo advento do golpe militar.  Procuraram, então, resgatar propostas marcadas pela 

preocupação política de preservar o sentido nacionalista e popular, que tanto caracterizava as 

produções antes de 1964, outra vez buscando uma aliança política e cultural entre os 

intelectuais de classe média e os representantes da cultural popular.  Tal postura ficou 

evidenciada, por exemplo, no show Opinião, produzido a partir de 1965 (Kühner, Rocha, 

2001).  Outra postura identificou-se mais com as mudanças perpetradas pelo Estado 

autoritário, quando houve uma necessidade quase atávica do intelectual de adotar as armas 

fornecidas pela modernização capitalista, levada à frente pelas políticas econômicas do 

regime, no interesse de enfrentar o mesmo, ou, quem sabe, de criar as bases necessárias para 

esse conflito.  Neste momento, teve início um debate que nos anos setenta iria ser 

aprofundado: a capacidade de inserção do intelectual de esquerda no mercado de bens 

culturais desenvolvido pela modernização capitalista, de forma a aproveitar a estrutura de 

difusão da produção criada pelo mesmo, sem perder o senso crítico e oposicionista.  Essa 

transição será operada, entre outros, pelos expoentes do Cinema Novo (Ridenti, 2003: 142-

143; Ramos, F., 1987: 353-370). 

 

De 1965 a 1968, a demanda de comunicação e o simultâneo impulso de modernidade 
autoral marcaram uma nítida oscilação na postura do Cinema Novo.  A proposta de 
um ajuste maior à linguagem do cinema narrativo convencional permanece mais uma 
palavra de ordem nos textos do que uma realidade na tela. (...) A política de “atingir o 
público” é dado forte no período e Glauber exalta como pertencente ao Cinema Novo 
o maior sucesso da época: a competente comédia “Todas as mulheres do Mundo” 
(Domingos de Oliveira, 1967), marco do cinema moderno (aqui via Leila Diniz) em 
sua luta pela bilheteria. (...) Aos reclamos de que o Cinema Novo só se ocupa de 
sertão e favela, alguns filmes do período respondem com temas urbanos, de classe 
média; projetam na tela as mazelas da classe a que pertencem o realizador e o público, 
e o cineasta mostra-se severo com o mundo mesquinho, conservador e arrivista de 
uma pequeno-burguesia que aparece medrosa, cega, imediatista. (Xavier, 2001: 15-
16). 

 

 O intelectual cinemanovista voltou-se para o seu público consumidor direto: a classe 

média, os militantes políticos de esquerda, os estudantes em geral, dando início a um debate 

que procurou vasculhar as causas gerais do fracasso de 1964 e entender o intenso processo de 
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modernização que a sociedade brasileira começava a viver.  Assim, a afirmação do chamado 

cinema autoral foi a forma que os cineastas encontraram para marcar a sua posição em duas 

frentes: o enfrentamento ao Estado autoritário, promotor dessas transformações e repressor da 

produção cultural considerada autêntica, aquela de caráter popular; e a investigação e a 

autocrítica do seu papel de intelectuais, vinculados à classe média, mas procurando sintonizar 

seus trabalhos e propostas justamente com aqueles setores populares reprimidos pelo 

autoritarismo.  Isso acabou por provocar a atomização de suas produções, a busca por uma 

forma de expressão estética mais individualizada, porém sem perder a sua identidade de 

grupo. Exemplar dessa atomização/individualização foi o confronto de ideias possibilitado 

pelo manifesto Uma Estética da Fome41, apresentado por Glauber Rocha na Resenha do 

Cinema Latino-Americano, em Gênova, em 1965, e o texto de Gustavo Dahl, Cinema Novo e 

estruturas econômicas tradicionais, publicado na Revista Civilização Brasileira.42

 

  Enquanto 

o primeiro propôs o aprofundamento da postura estética e política característica dos primeiros 

momentos do Cinema Novo, o segundo defendeu o início de um diálogo profícuo entre a 

produção cinemanovista e as “estruturas econômicas tradicionais”, ou seja, as condições 

colocadas pelo mercado cinematográfico nacional, dominado quase que exclusivamente pelo 

produto hollywoodiano. 

O sistema de produção isolada revelou não só sua ineficiência econômica mas também 
sua impossibilidade de romper as barreiras que mantêm nossa indústria 
cinematográfica no estiolamento.  Produzindo ou participando na produção de um só 
filme, o produtor independente assume um risco desproporcional em relação às 
possibilidades de retorno de seu capital.43

 
 

 Podemos visualizar aqui não uma contradição insuperável, mas justamente as amplas 

possibilidades de inserção social que eram colocadas para a produção cinematográfica e que 

representavam novos caminhos a serem trilhados pelo Cinema Novo.  Glauber Rocha 

escreveu para um público composto por intelectuais europeus e latino-americanos, artistas e 

cineastas em grande parte, acompanhando as tendências que se colocavam na época: 

radicalismo, enfrentamento com as condições que representassem obstáculo à livre produção 

e manifestação artística, emergência das culturas e das propostas terceiro-mundistas (Xavier, 

1983: 153-167).  Gustavo Dahl dirigiu-se aos novos cineastas frustrados diante de suas 

                                                 
41 ROCHA, Glauber. Uma Estética da Fome. In Arte em Revista, São Paulo: Kairós, n. 1, pp. 15-17, jan./mar. 

1979. 
42 DAHL, Gustavo. Cinema Novo e estruturas econômicas tradicionais. In Revista Civilização Brasileira, Rio de 

Janeiro, n. 5-6, p. 193-204, mar. 1966. 
43 DAHL, Gustavo. Cinema Novo e estruturas econômicas tradicionais. Op. cit., p. 203. 
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tentativas vãs de arrancar um pedaço que fosse do mercado exibidor nacional ao filme 

estrangeiro; partindo de sua experiência como produtor, reconheceu que o momento era de 

transformação e que a proposta revolucionária glauberiana não era conveniente , devendo os 

cinemanovistas buscar uma adequação à indústria cultural emergente.  Gradualmente, ainda 

dentro desse período, serão introduzidas determinadas mudanças de caráter estético e 

econômico, no que diz respeito à produção e à distribuição dos filmes.  A busca de uma 

identidade cultural, afirmada pela inovação estética, que possibilitou uma abordagem original 

de temáticas relacionadas à realidade brasileira, foi mantida, ainda que tenha sido 

abandonada, aos poucos, a postura radical de cinema de autor, mais apropriada à produção de 

caráter independente e alternativo, adotando-se, em seu lugar, técnicas de produção mais 

complexas, em que a diversificação e a especialização profissional serão a regra (Ramos, F., 

1987: 352-357).  Essa transformação ocorreu, no entanto, em condições de supressão das 

liberdades e de agravamento do arbítrio pelo Estado autoritário, ocorrendo, ao mesmo tempo, 

profundas mudanças de caráter sócio-econômico, produzidas pelo processo de modernização 

autoritária, a partir de 1967. 

 Convém debater, portanto, os aspectos concernentes às propostas estéticas 

desenvolvidas pelos cinemanovistas a partir de 1964, e que caracterizaram as respostas 

individualizadas colocadas pelos mesmos às novas condições de produção e de sobrevivência 

de uma linguagem crítica, preocupada com a realidade brasileira.  Essas respostas não se 

afirmaram somente no campo da expressão artística, ou da linguagem cinematográfica pura, 

mas, também, em torno de duas questões exógenas: uma de natureza mercadológica; outra de 

natureza política.  Trata-se, sim, de compreender essas novas opções estéticas e narrativas, 

produzidas pelos cinemanovistas, em sua complexidade, considerando o aspecto artístico em 

si, o aspecto mercadológico (a necessidade de se inserir no mercado) e o aspecto político (o 

trabalho artístico e crítico em tempos de arbítrio e repressão). 

 As transformações sofridas pela produção cinematográfica cinemanovista, a partir de 

1964, demonstraram a multiplicidade de caminhos a serem percorridos por intelectuais que 

desejavam manter sua individualidade autoral, inserindo-se o melhor possível num mercado 

cultural em expansão e, ao mesmo tempo, refletindo sobre a sociedade brasileira em plena 

transformação. 

 No intuito de superar as dificuldades próprias de um mercado fechado, dominado pelo 

produto estrangeiro e diante da omissão do Estado, os cinemanovistas organizaram sua 

própria distribuidora de filmes, a DIFILM (Figueroa, 2004: 28-29).  Ao mesmo tempo, 

intensificaram os contatos internacionais, participando de vários festivais em que suas obras 
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receberam vários prêmios, e aproveitaram, ao máximo, o apoio da Comissão de Auxílio à 

Indústria Cinematográfica (CAIC), do Estado da Guanabara (Ramos, J., 1983: 32-33).  

Através da retenção de parte dos lucros auferidos com a exibição, a DIFILM conseguiu 

acumular capital necessário ao financiamento de outras produções; do outro lado, a atuação da 

CAIC conseguiu viabilizar a produção de alguns filmes importantes dessa fase do Cinema 

Novo, como A Grande Cidade, de Cacá Diegues, além de conceder prêmios para vários 

outros filmes.44  Exatamente no momento em que realizavam uma reflexão sobre suas 

posturas anteriores, buscando as causas que levaram à dissociação, na prática e no campo das 

ideias, das suas pretensões do objeto de suas preocupações, o povo/público, o Cinema Novo 

afirmou-se no mercado internacional, ganhando respeitabilidade e passando a representar uma 

imagem de Brasil no exterior, fatalmente vinculada à noção de oposição ao regime militar, 

aqui instaurado em 1964.  Da mesma forma, o debate cultural cinematográfico prendeu-se, 

quase como uma questão óbvia, às polêmicas levantadas e às propostas apresentadas pelos 

cinemanovistas, notadamente por Glauber Rocha.  Na difusão desse debate destacou-se a 

Revista Civilização Brasileira, lançada em março de 1965, a qual, em seus primeiros 

números, trouxe matérias, entrevistas e críticas de filmes que se tornaram pontos de referência 

para se conhecer e se entender o Cinema Novo produzido nos anos 60 e suas intrincadas 

relações com a cultura de oposição, desenvolvida no meio intelectual dentro do período 

1965/1968.45

 Nesse período, os cinemanovistas voltaram-se para as suas dúvidas e contradições, 

debatendo o seu próprio papel de intelectuais e de produtores culturais num regime 

autoritário.  Essa digressão interna pode ser muito bem entendida por meio das suas 

produções como O Desafio, de Paulo Cesar Saraceni; O Padre e a Moça, de Joaquim Pedro 

de Andrade; A Falecida, de Leon Hirszman; A Grande Cidade, de Cacá Diegues; O Bravo 

 

                                                 
44 Sobre a atuação do CAIC e do Banco Nacional como incentivadores do Cinema Novo, Paulo Cesar Saraceni 

afirma: “A gente tem que jogar com a contradição. Nós fazíamos filmes de esquerda, mas fomos bancados 
exatamente pelo Banco Nacional e pelo CAIC (Comissão de Apoio à Indústria Cinematográfica) do Estado da 
Guanabara, governado pelo Carlos Lacerda. Ele foi uma das pessoas mais importantes para o Cinema Novo. 
Sem ele não tinha Cinema Novo. Sem ele e sem o Banco Nacional. Eles bancavam o pouco que tinha, mas 
bancavam, cobravam juros que a gente pagava. (...). In Entrevista com Paulo Cesar Saraceni. Entrevistador: 
Pedro Simonard. Arquivo Pedro Simonard, 06 de outubro de 1993, p.211. 

45 A Revista Civilização Brasileira foi de grande importância para o debate político e cultural realizado no Brasil 
entre os anos de 1965 e 1968.  Desde os seus primeiros números, dedicou artigos ao Cinema Novo, podendo ser 
destacados:  Cinema Novo: origens, ambições e perspectivas (Alex Vianny, Nelson Pereira dos Santos e 
Glauber Rocha), n.1, mar.1965;  Para um cinema dinâmico (Jean-Claude Bernardet) e Vitória do Cinema 
Novo: Gênova, 1965 (Gustavo Dahl), n.2, mai.1965;  Uma arte em busca da verdade humana: evolução e 
problemas do argumento cinematográfico (Gustavo Dahl) e Uma estética da fome (Glauber Rocha), n.3, 
jul.1965;  O Desafio do Cinema Novo (Jaime Rodrigues, Octávio Ianni e Antonio Lima), n.8, jul.1966;  O 
Cinema e os Fuzis (Roberto Schwarz), n.9-10, set.-nov.1966;  Cinema Novo e seu público (Gustavo Dahl), 
n.11-12, dez.1966-mar.1967;  A Grande Cidade (Octávio Ianni), n.13, mar.1967. 
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Guerreiro, de Gustavo Dahl; e Opinião Pública, de Arnaldo Jabor.  Estes filmes dirigiam-se a 

um público determinado: militantes políticos, intelectuais, artistas de esquerda e estudantes 

em geral (Ramos, F., 1987: 357-361; Bernardet in Furtado, 1979: 179-180).  Formava-se aqui 

uma rede de fruição das produções cinemanovistas que foram analisadas na Revista 

Civilização Brasileira, e mesmo em periódicos da grande imprensa, consolidando um público 

consumidor, ainda que restrito, mas ávido do debate e da participação política e cultural.  Sem 

se constituir em sucessos de público, preocupação que ainda não fazia parte da mentalidade 

cinemanovista, essas produções ocuparam uma fração do mercado cinematográfico e 

causaram mais repercussão pelo debate que instauraram do que propriamente pelo público 

que atingiram.  Ao mesmo tempo, algumas pequenas, mas perceptíveis, mudanças estéticas 

foram efetivadas, como o abandono gradual de uma narrativa cinematográfica plena de 

simbolismos e de metáforas e a adoção de diálogos mais diretos, de interpretações menos 

exuberante dos atores, favorecendo uma imagem mais realista.  Pode-se destacar, também, a 

maior articulação de cortes através da montagem, possibilitando uma sensação de 

naturalidade, quebrando um pouco o impacto dos cortes abruptos e dos enquadramentos 

alternativos que tanto caracterizaram o Cinema Novo em sua primeira fase.  Tais mudanças, 

se não geraram condições imediatas para se disputar o mercado de cinema com o produto 

estrangeiro, representaram um primeiro passo no sentido da maior adequação às condições de 

comunicação e de produção estabelecidas por esse mesmo produto, o que vai se concretizar 

nos anos setenta. 

 Tais mudanças foram acompanhadas por uma grande expansão do mercado de bens 

culturais (Ortiz, 1988: 113-148), que acabou por moldar o novo perfil do consumidor de 

cultura em nosso país, e propiciou o aparecimento de novas condições de produção, devido ao 

próprio desenvolvimento técnico e à facilidade de importação de meios de produção, tudo 

facilitado pelo crescimento econômico acelerado, devido às medidas adotadas pelo Estado 

autoritário a partir de 1967.  Esse novo mercado cultural teve como base justamente a 

expansão do setor de comunicações, a TV à frente de todo esse processo, criando novos 

valores e padrões de consumo, bem como estabelecendo novas bases para o debate cultural ao 

associar as figuras de povo e de público.  Os cinemanovistas não se furtaram a esse debate e, a 

partir de 1967, prepararam mudanças para se inserirem no mesmo, tanto estética quanto 

politicamente.  Convém salientar que esse debate se desenvolveu tendo como referências o 

grande avanço técnico verificado no período, possibilitado pela expansão dos meios de 

comunicação, pelo crescimento da contestação ao Estado autoritário - caracterizado pelas 

manifestações estudantis e de artistas e intelectuais no ano de 1968 - e, ao mesmo tempo, pela 



 54 

inserção de um público consumidor de bens culturais em grande escala, promovida pela 

padronização desses mesmos produtos pelos meios de comunicação.  Tendo em vista esses 

três fatores, os cinemanovistas procuraram preservar sua postura de oposicionistas ao regime 

instalado após 1964, sem, no entanto, deixarem de se adaptar às mudanças em curso.  

Mudanças que tiveram como fundamento não mais uma política de inclusão social, mediante 

um projeto democrático e nacionalista, mas, sim, um intenso processo de exclusão, gerado por 

um modelo concentracionista, pois foi às custas de grandes sacrifícios sociais que se 

promoveu o crescimento econômico, agravando a expansão dos centros urbanos, 

principalmente por causa do forte êxodo rural, o que foi acompanhado pela precarização das 

condições sociais e econômicas dos setores populares, consequências do que se convencionou 

chamar de milagre econômico.46

 Diante disso, os cinemanovistas deram início a uma gradual transformação estética e 

temática, o que acabou por desenvolver uma linguagem menos agressiva e inovadora do que 

aquela existente em sua origem.  Essa adequação referiu-se às novas necessidades e condições 

geradas pelas mudanças já perceptíveis em 1967 e acabou produzindo uma certa contradição, 

pois, ao lançarem mão dos aspectos modernizantes proporcionados pelo crescimento 

econômico e ao procurarem ocupar mais efetivamente o mercado expandido pelos meios de 

comunicação e pelo produto estrangeiro, os cinemanovistas colocaram-se na incômoda 

posição de aproveitadores de um sistema do qual, até então, eram críticos contundentes. 

 

 A posição de divulgador de uma imagem de Brasil, assumida no exterior, somada à 

postura política de oposição defendida pelos seus principais autores, incomodou 

profundamente o regime autoritário instalado em 1964.  A resposta a essa atividade foi dada 

com a criação do Instituto Nacional de Cinema (INC): antiga reivindicação da classe 

cinematográfica, inclusive dos seus setores mais progressistas, conforme os posicionamentos 

assumidos nos Congressos de Cinema da década de cinquenta.  Criado em novembro de 1966, 

na forma de autarquia federal, o INC, segundo José Mário Ortiz Ramos, procurava conciliar a 

postura de um Estado interventor na área cinematográfica de forma técnica e neutra, 

disciplinando e planejando, mas sempre respeitando os interesses estrangeiros, um dos pilares 

básicos do mercado cinematográfico brasileiro (Ramos, J., 1983: 51-54).  No interesse de 

                                                 
46 Sobre o milagre econômico e suas contradições, cf. RANGEL, Ignácio. Economia: Milagre e Anti-Milagre. 2 

ed. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1986 (Brasil: os anos de autoritarismo); SINGER, Paul. A Crise do 
“Milagre” – Interpretação crítica da economia brasileira. 8 ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1989; e PRADO, 
Luiz Carlos Delorme, EARP, Fábio Sá. O “milagre” brasileiro: crescimento acelerado, integração 
internacional e concentração de renda (1967-1973). In FERREIRA, Jorge, DELGADO, Lucilia de Almeida 
Neves (orgs.). O tempo da ditadura: regime militar e movimentos sociais em fins do século XX. Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira, 2003, (Brasil Republicano; v. 4). 
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melhor atingir esses objetivos, a direção do recém-criado instituto foi entregue a produtores e 

cineastas vinculados à linha universalista, anteriormente referida, e obviamente, os mais 

indicados para o exercício de uma tarefa que possibilitava a continuidade da política 

econômica do governo, atendendo a dois interesses fundamentais: consolidar um mercado 

cinematográfico para o produto nacional, sem entrar em rota de colisão com o produto 

estrangeiro, e neutralizar a ação cinemanovista, procurando, por este lado, fornecer outra ideia 

de Brasil, mais simpática aos olhos daqueles que ocupavam o poder.47

 Refletindo esse estado de transformações, o artigo de Glauber Rocha Cinema Novo e a 

aventura da criação, publicado em fevereiro de 1968, no qual analisa as formas de 

comunicação desenvolvidas entre o Cinema Novo e o público, analisando as condições de 

distribuição do produto nacional no mercado cinematográfico brasileiro.  Sobre a questão da 

linguagem cinematográfica veiculada pelo Cinema Novo, no período em questão, Glauber 

Rocha afirma: 

 

 

O problema da linguagem é um problema de consciência que substitui o conceito 
ufanista de nacionalismo romântico.  Esta linguagem não se faz de hora para outra da 
mesma forma que a consciência do Brasil ainda não atingiu um nível que se permita 
conceituar nossa civilização.  Mesmo que aspectos sociais, econômicos e políticos já 
sofram conceituação mais precisa, isto não quer dizer que estes dados sejam 
suficientes para se formular uma “civilização brasileira”.  O cinema, inserido no 
processo cultural, deverá ser, em última instância, a linguagem de uma “civilização”. 
(Rocha, 1981: 99). 

 

 A questão emblemática para o Cinema Novo foi a de conquistar o mercado 

cinematográfico, sem abrir mão de suas posturas políticas e estéticas, ou melhor, aprofundar a 

relação com o público, sem deixar de inovar e modernizar-se, não no sentido do cinema 

industrial, mas no do cinema autoral.  Esses questionamentos ficaram evidentes na postura da 

personagem principal de Terra em Transe, o militante de esquerda que busca, com todos os 

esforços, reformar a sociedade através das mais espúrias alianças e mantendo uma distância 

considerável do objeto de suas preocupações: o povo.  Glauber, fiel à sua própria lição, 

buscou, então, não mais o voluntarismo dos primeiros anos do Cinema Novo, mas uma 

relação que se completasse como público ao qual se destinava.  Assim: 

                                                 
47 A Revista Civilização Brasileira  era uma barricada de defesa e divulgação do Cinema Novo, e a Revista Filme 

Cultura, publicada inicialmente pelo INCE e depois pelo INC, , pelo menos nos seus primeiros números, foi 
uma barricada de defesa de um cinema universalista, mais adequado às exigências do mercado, defendendo a 
narrativa clássica de matriz hollywoodiana, sendo, assim, críticos contundentes do Cinema Novo. Sobre tal 
postura, cf. AZEREDO, Ely. O novo cinema brasileiro. In Filme Cultura, Rio de Janeiro, INCE, n. 1, 1966, p. 
05-13; A crítica e o Cinema Novo In Filme Cultura, Rio de Janeiro, INCE, n. 2, nov.- dez. 1966, p. 26-29 e 
Filme Cultura, Rio de Janeiro, INC, n. 3, jan. – fev. 1967, p. 52-55. 
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(...) Porque a linguagem que o Cinema Novo persegue, a linguagem que dependerá de 
fatores sócio-político-econômicos para se comunicar efetivamente com o público e 
influenciar na sua libertação não pretende ser a organização de uma academia, no 
sentido tão prezado pelos teóricos que necessitam de Deus para se salvar, mas 
proliferação de estilos pessoais que coloquem em dúvida permanente um conceito de 
linguagem, superestágio da consciência. (Rocha, 1981: 117). 

 

 Tendo consolidado o Cinema Novo como uma forma de expressão cinematográfica 

original e reconhecida internacionalmente e tendo participado ativamente do debate cultural e 

político havido na sociedade brasileira naqueles contraditórios anos de 1965 a 1968, os 

cinemanovistas foram colhidos de frente pelas medidas de extrema arbitrariedade tomadas 

pelo regime militar.  Justamente na fase em que se preparavam mudanças, tanto no plano 

técnico quanto estético e temático, o aumento da repressão política criou obstáculos quase 

intransponíveis ao desenvolvimento de uma produção cinematográfica alternativa e ousada 

em território brasileiro e, como o próprio Glauber apregoava, seria muito difícil produzir um 

cinema que se dispusesse a ser a “linguagem de uma civilização”, quando forçado ao exílio 

externo ou interno. 

 O Ato Institucional nº. 5 criou um ambiente marcado pela opressão e pela censura, 

provocando uma intensa transformação nas relações de produção existentes na área cultural, 

não só pela exacerbação da censura e da repressão política, mas ainda pelo fato de que criou 

condições para a definitiva implantação de um mercado cultural, nos moldes de uma 

economia capitalista desenvolvida, limitando o espaço existente às produções alternativas, 

inovadoras estética e politicamente.  Convém ressaltar que essas mudanças e seus 

desdobramentos vão encontrar o Cinema Novo e os intelectuais cinemanovistas justamente no 

seu momento de maior produtividade e inovação estética, características desse período 

compreendido entre 1967 e 1969.  Outro aspecto que devemos salientar é a emergência de 

uma produção cinematográfica que radicaliza, em seus aspectos estéticos e temáticos, a 

proposta cinemanovista, inclusive questionando-a, recebendo a denominação de Cinema 

Marginal (Xavier, 2001: 31-33). 

 Ismail Xavier chama a atenção para o fato de que a produção cinematográfica pós-

1967, tendo como marco inaugural o filme de Glauber Rocha, Terra em Transe, romperia 

com a visão dualista presente até então na produção cultural brasileira.  Essa visão dualista 

fundamentou-se na oposição entre um Brasil rural, popular e autêntico, legítimo guardião da 

identidade nacional, e um Brasil urbano e moderno, no qual a identidade nacional foi 

descaracterizada pelo redemoinho criado pela indústria cultural (Xavier, 2001: 31-33).  O 
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Tropicalismo, surgido justamente nesse momento, poderia ser considerado uma ruptura com 

essa visão dualista, incorporando os elementos próprios das duas faces da sociedade 

brasileira: o moderno e o arcaico, o rural e o urbano, o progressista e o retrógrado, o 

revolucionário e o reacionário.  Numa composição dialética, os tropicalistas procuraram 

através de suas expressões artísticas, principalmente no campo das artes plásticas e da música, 

mas também com repercussões claras na produção teatral e cinematográfica, expressar essa 

ideia de um Brasil complexo, passando por um processo de intensa transformação, 

modernizando-se sem, no entanto, abandonar certos valores culturais, simbólicos, tão próprios 

daquela sociedade que aos poucos vai desaparecendo.48

 As produções cinematográficas identificadas no seu conjunto como Cinema Marginal 

e aquelas cinemanovistas que apresentaram uma transformação estética e temática sensível, 

nesse mesmo período, foram expressões de um processo de modernização pelo qual passava a 

sociedade brasileira, um certo tipo de adequação aos novos tempos, de autoritarismo 

ilimitado, proporcionado pelo Ato Institucional nº. 5 e pelo fenômeno denominado milagre 

econômico.  Segundo Marcelo Ridenti, essa adequação representaria a dissolução das bases 

históricas sobre as quais havia sido construída a estrutura de sentimento referente ao final dos 

anos cinquenta e início dos anos sessenta, uma estrutura referente à brasilidade 

revolucionária,

 

49

 

 portanto, os cineastas deveriam adequar-se às novas condições de produção 

estabelecidas tanto pelo arbítrio, de um lado, quanto pela emergência de uma sociedade de 

consumo e uma indústria cultural em ritmo acelerado.  Cada uma dessas expressões, o 

Cinema Novo ou o Cinema Marginal, representaram justamente essas formas de adequação.  

Enquanto os cinemanovistas procuraram desenvolver uma proposta estética e temática que, ao 

mesmo tempo, não abrisse mão de princípios norteadores desenvolvidos ao longo de sua 

trajetória e cujas raízes encontravam-se no final dos anos cinquenta e início dos sessenta, o 

Cinema Marginal caracterizou-se justamente pela ruptura, pela inovação estética agressiva e 

pela incorporação de temáticas referentes à desagregação social, à miséria e à violência 

crescentes na sociedade brasileira, frutos não desejados, mas produzidos, pelo milagre 

econômico. 

                                                 
48 Para uma análise mais detida do Tropicalismo, cf. CALADO, Carlos. Tropicália, a história de uma revolução 

musical. São Paulo: Editora 34, 1997. Para uma análise específica acerca da relação deste movimento cultural 
com a produção cinematográfica, cf. XAVIER, Ismail. Alegorias do Subdesenvolvimento: Cinema Novo, 
Tropicalismo, Cinema Marginal. São Paulo: Brasiliense, 1993. 

49 RIDENTI, Marcelo. Artistas e Intelectuais no Brasil pós-1960. Op. cit. p. 98. 
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No conjunto, o resultado foi uma cultura cinematográfica modernista, porém alheia ao 
ufanismo industrial, espécie de versão nova de uma reiterada contradição presente ao 
longo do século: aquela entre as duas modernidades, a técnico-econômica e a cultural-
estética, contradição pela qual muito da população associada às vanguardas marcou o 
duplo empenho de adesão e crítica que atesta muito bem as fissuras do processo de 
modernização.  De um lado, há a atenção ao avanço técnico enquanto fator de 
superação de preconceitos estéticos e morais, o elogio pelo que ele inspira de invenção 
na esfera da arte que se quer atual, de outro, há a oposição (no espírito) aos termos 
concretos deste avanço, seu marco social.  Define-se, então, um campo de reflexão 
desapegado à tradição conservadora, mas desconfiado do progresso, dos seus 
elementos organizacionais, de sua estrutura de poder. (Xavier, 1993: 268-269). 

 

 Os cinemanovistas fizeram oposição ao INC, que era visto como um instrumento e 

intervenção do Estado autoritário na produção cinematográfica, mas as mudanças operadas 

dentro do próprio Cinema Novo, em seus aspectos estético e temáticos, promoveram uma 

aproximação gradual entre os cineastas e os representantes oficiais da área cinematográfica.  

A necessidade de se estabelecer uma melhor comunicação com o público e as inovações 

estilísticas pelas quais passava, em todo o mundo, o cinema de autor, fizeram com que os 

cinemanovistas sentissem a necessidade de modernizar a sua produção e, como já havia 

diagnosticado Gustavo Dahl, em seu artigo supracitado, passaram a buscar recursos e criar 

condições para tal.  No caso brasileiro, espremidos pelo produto estrangeiro dominante no 

mercado e pelas exigências de novas técnicas e maior disponibilidade de capital, restava 

somente buscar o apoio do INC, o que aconteceu, como assinala José Mário Ortiz Ramos: 

 

(...) A passagem definitiva do filme preto e branco para o colorido - e dos 21 projetos 
aprovados pelo INC em 1969, 20 eram de filmes em cores - com um substancial 
aumento dos custos de produção, bem como o próprio processo de desenvolvimento 
capitalista dependente do país e a consequente mudança no perfil da indústria cultural, 
forçavam o cinema brasileiro, e com reflexos mais agudos o Cinema Novo, a uma 
reorientação no sentido de preocuparem-se cada vez mais com a repercussão dos 
filmes junto ao público.  (...)  Ao Cinema Novo, descartada a radicalidade sem bases 
reais de Glauber, restava procurar agir dentro do espaço aberto pelo INC, e neste 
sentido, Macunaíma, Os Herdeiros e Como era gostoso o meu Francês, são as suas 
possibilidades-limite.50

 
 

 Com Macunaíma, de Joaquim Pedro de Andrade; Os Herdeiros, de Carlos Diegues; e 

Como era gostoso o meu francês, de Nelson Pereira dos Santos, o Cinema Novo entraria para 

uma nova fase.  Produzidos em torno de uma situação-limite, esses filmes trazem em si 

fragmentos do momento vivido pelo país.  Às vésperas do Ato Institucional n° 5, ou logo em 

seguida à sua publicação, encontravam-se os cineastas atônitos com o desdobramento dos 

acontecimentos.  O rude golpe representado pelo endurecimento do regime levou-os à 

                                                 
50 RIDENTI, Marcelo. Artistas e Intelectuais no Brasil pós-1960. Op. cit., p.63-67. 
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dispersão e ao escapismo, sem, entretanto, abandonarem suas preocupações em torno da 

questão da identidade nacional e da busca do homem brasileiro.51

 Neste plano encontramos a obra de Glauber Rocha, O Dragão da Maldade contra o 

Santo Guerreiro, a qual se insere no conjunto de produções realizadas por autores vinculados 

ao movimento do Cinema Novo e que demonstravam as transformações estéticas e temáticas 

que vinham se passando naqueles difíceis anos de adaptação.  Na mesma linha de 

Macunaíma, Os Herdeiros e Como Era Gostoso o meu Francês, o filme de Glauber Rocha 

enveredaria por uma narrativa que atingisse mais facilmente o público.  Sua preocupação em 

realizar uma obra que não fugisse aos parâmetros estabelecidos pelo Cinema Novo e, ao 

mesmo tempo, possibilitasse uma melhor comunicação entre público e autor, levou-o a inserir 

elementos simbólicos mais facilmente identificáveis do que em suas obras anteriores, 

particularmente Deus e o Diabo na Terra do Sol e Terra em Transe.  Em O Dragão da 

Maldade contra o Santo Guerreiro, Glauber Rocha retomou a sua personagem principal de 

Deus e o Diabo na Terra do Sol, o matador de cangaceiros Antonio das Mortes, o qual, 

encarregado de matar o último remanescente da espécie, conscientiza-se do seu papel 

assumindo-o de forma bem mais esclarecida do que no filme anterior.  Ao contrário do 

militante de esquerda representado em Terra em Transe, angustiado com suas posições 

políticas e impotente diante da realidade, Antônio das Mortes parece ter passado por uma 

profunda autocrítica, que o leva a interpretar o mundo de forma dicotômica, entre o bem e o 

mal, situando-se ao lado do povo, o qual aparece em várias partes do filme em estado de festa, 

uma grande festa popular em comemoração à revolução que agora teria início.  A 

esquematização maniqueísta, misturada a manifestações culturais de caráter popular, tudo 

entremeado pelo processo de modernização pelo qual o país passava (presente na própria 

fotografia do filme, em cores), resultou numa obra dinâmica, considerada pelo próprio autor 

como acessível ao grande público, tendo sido abandonados os recursos herméticos e 

extremamente simbólicos presentes em seus trabalhos anteriores.  Por esse feito, tendo 

realizado o filme entre o final de 1968 e o início de 1969, Glauber Rocha conseguiu inscrevê-

lo no Festival de Cannes, quando recebeu o prêmio de melhor diretor, no mesmo ano (Ramos, 

F., 1987: 375-377). 

 

 O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro foi resultado da reflexão que Glauber 

Rocha e os demais autores cinemanovistas já vinham realizando nos efervescentes anos de 

1966 a 1968.  Todo o debate cultural da época influenciou profundamente o Cinema Novo, da 

                                                 
51 NAPOLITANO, Marcos. A arte engajada e seus públicos (1955/1968). In Estudos Históricos, Rio de Janeiro, 

Cpdoc/FGV, n. 28, p. 116-117, 2001. 
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mesma forma que seus autores procuraram manter-se informados sobre as transformações que 

se vinham verificando também nos grandes centros da Europa e dos Estados Unidos.  

Podemos, inclusive, entender porque há uma grande influência do Tropicalismo52

 Ao produzir O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro, Glauber Rocha viu-se 

diante de dificuldades que acabaram por atrasar a finalização do filme em alguns meses.  No 

meio dessas dificuldades, procurando resgatar um pouco da ideia pioneira que movimentou o 

Cinema Novo no seu surgimento, do trabalho artesanal e improvisado, porém profundamente 

criativo, Glauber lançou mão de uma filmadora l6mm e terminou por realizar um longa-

metragem: Câncer.  Diferente em quase todos os seus aspectos de O Dragão da Maldade 

contra o Santo Guerreiro, essa produção de Glauber alinhou-se com as recentes produções do 

cinema marginal, gênero desenvolvido a partir de 1967 na Boca do Lixo, em São Paulo e, no 

Rio de Janeiro, com Rogério Sganzerla e Júlio Bressane.  Muito embora a obra de Glauber 

não tenha pretendido situar-se dentro deste novo gênero de cinema, ele representou, para 

muitos, uma saída.  Afinal, a conquista do mercado tornava-se cada vez mais restrita aos 

estreitos limites traçados pela indústria cultural.  As transformações técnicas realizadas pelos 

próprios cineastas cinemanovistas apontavam nesse sentido e o desejado sucesso de público 

não veio à altura, com exceção de Macunaíma, de Joaquim Pedro de Andrade, e Como era 

gostoso o meu francês, de Nelson Pereira dos Santos.  Por outro lado, a repressão política e a 

 nas obras 

acima referidas, realizadas entre 1968 e 1969 pelos cinemanovistas; da mesma forma 

podemos entender o processo de discussão do papel que uma militância de esquerda deveria 

desempenhar numa época de movimento pacifista e de crítica aos partidos políticos 

tradicionais e ao socialismo real, tão próprios de movimentos como o Maio de 1968 na 

França.  O Cinema Novo saía da perplexidade própria do pós-1964 para a visceral autocrítica 

tão adequada à atmosfera de 1968.  A questão fundamental, que ainda se colocava, era a 

conquista do público, mas sem abrir mão dos postulados fundamentais do Cinema Novo, 

sempre tendo em vista a abordagem de temáticas nacionais e populares e a construção de uma 

narrativa fílmica original, que se contrapusesse à narrativa cinematográfica de caráter 

industrial.  Dessa forma, justifica-se a transmutação de Antônio das Mortes, da figura soturna 

e ciente do seu dever, em Deus e o Diabo na Terra do Sol, para o autocrítico, porém 

consciente da sua posição, em O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro.  Tudo 

entremeado pelo conturbado Paulo, o militante de esquerda angustiado de Terra em Transe. 

                                                 
52Sobre as relações do Cinema Novo com o Tropicalismo, cf. HOLLANDA, Heloísa Buarque de. Impressões de 

viagem: CPC, vanguarda e desbunde - 1960-1970. 2 ed. São Paulo: Brasiliense, 1981, p.53-87; Cf. tb. 
XAVIER, Ismail. Alegorias do subdesenvolvimento: Cinema Novo, Tropicalismo, Cinema Marginal. São 
Paulo: Brasiliense, 1993. p.117-187. 
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censura não permitiam formas mais claras de discussão e de posicionamento político, o que 

dificultava sobremaneira a continuidade do rico debate cultural levado à frente nos meados 

dos anos sessenta. 

 Em setembro de 1969, no mesmo mês em que eram editados os Atos Institucionais nº. 

13 e nº. 14, determinando, respectivamente, penas de banimento e de morte para crimes 

considerados atentatórios à segurança nacional, era criada, através do Decreto-Lei n° 862 do 

dia 12, a Empresa Brasileira de Filmes S.A. (Embrafilme), de capital misto, cujo principal 

objetivo seria ocupar-se da difusão de filmes brasileiros no exterior e sua devida 

representação nos festivais.  A criação da Embrafilme representou um reforço à atuação do 

Instituto Nacional de Cinema, encarregado de apoiar a produção cinematográfica e de zelar 

pelo cumprimento das leis de proteção ao produto nacional no mercado brasileiro, 

principalmente a reserva de mercado e a arrecadação de percentual sobre o imposto devido 

pela remessa de lucros das distribuidoras estrangeiras ao exterior.  Logo em seguida, seria 

aumentada a reserva de mercado para 84 dias ao ano, garantindo-lhe maior fatia para 

exibição. 

 Esta atitude do Estado foi alvo de muitas críticas, tanto dos cinemanovistas quanto 

daqueles afinados com a postura universalista, os quais se encontravam à frente do INC.53  

Essas críticas podem ser tomadas em seu conjunto por dois sentidos: o primeiro, pela ênfase 

dada pelo Estado à difusão do produto nacional no exterior, quando o verdadeiro problema 

encontrava-se no mercado interno, ocupado pelo produto estrangeiro; o segundo, pelo temor 

de uma intervenção maior do Estado no setor de produção, agora agravado com o Ato 

Institucional n° 5.  De qualquer forma, a presença do Estado aumentava consideravelmente no 

setor cinematográfico e passava a disputar um espaço onde, até aquele momento, as 

produções oriundas do Cinema Novo, encontravam-se quase absolutas: o mercado externo e a 

participação nos festivais.  Sérgio Renato Victor Villela vê, inclusive, no possível conflito de 

competências entre Embrafilme e INC, a célula original de um projeto maior para o setor 

cinematográfico, daí o aumento progressivo das atribuições dessa empresa no período 

subsequente.54

                                                 
53 Sobre o INC, cf. ALTBERG, Júlia de Abreu. Política cultural de cinema.  Rio de Janeiro: FUNARTE / 

IUPERJ, mimeo, 1983, p.37-39; e VILLELA, Sérgio Renato Victor. O Cinema brasileiro: capital e Estado 
(Três notas breves sobre o cinema brasileiro). Rio de Janeiro: CNDA / FUNARTE, mimeo, 1979, p.45. 

  Quanto aos cinemanovistas, tanto a atuação do INC como a progressiva 

presença da Embrafilme no mercado cinematográfico produziram uma nova busca pela 

adequação às regras recém-estabelecidas, procurando não abrir mão de suas críticas à 

modernização autoritária em curso. 

54 VILLELA, Sérgio Renato Victor. Op.cit. p.46-49. 
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Tempo de sobreviver (1969-1973) 
 

 Desde 1967, um grupo de cineastas paulistas vinha desenvolvendo formas alternativas 

de produção, enfocando temas considerados “malditos” pela cinematografia nacional, como a 

prostituição, a marginalidade, o lixo social gerado pelas grandes cidades e a corrupção de 

valores.  O conjunto dessas produções recebeu o nome de cinema marginal.55

 

  Mais do que a 

temática abordada, destacava-se o cinema marginal pela técnica pobre em recursos materiais e 

pela estética da agressividade.  Suas personagens principais são sujeitos sem direcionamento, 

amorais ou em constante processo de autodestruição ou de autoconhecimento.  Nada está 

pronto e acabado, tudo está em transformação.  Permeando essa extrema exposição do ego de 

suas personagens principais está a violência cotidiana, registrando a sociedade brasileira 

daquela época como o paraíso da violência política, racial e sexual.  Essa produção, no 

entanto, iniciou-se com um relacionamento profícuo com o Cinema Novo: Rogério Sganzerla, 

principalmente, admirava as produções cinemanovistas, tendo acompanhado sua trajetória e 

adotado certos padrões estéticos e temáticos desse movimento, embora a produção de seu 

primeiro longa-metragem, O Bandido da Luz Vermelha, acabasse por provocar um 

distanciamento dos cinemanovistas, conforme relata Geraldo Veloso: 

O filme (O Bandido da luz vermelha) cai com enorme impacto sobre a comunidade 
cinematográfica.  A inesquecível sessão na cabine da Líder com todo o Cinema Novo 
presente, vai desencadear uma série de reservas mais ou menos veladas, a meu ver 
causadas pelos ciúmes dos resultados fantasticamente criativos alcançados por 
Rogério em seu filme.  Ferido, Rogério se recolhe e procura continuar seu trabalho em 
esquemas bastante pessoais.  Em torno dele vai começar a surgir o movimento da 
Boca do Lixo paulista. (Ramos, F., 1987: 387). 

 

 Na realidade, explicações de caráter pessoal à parte, o filme de Rogério Sganzerla 

mexeu profundamente com as perspectivas então traçadas pelos cineastas cinemanovistas.  A 

conquista do mercado, ponto principal desde 1966, transformara as bases estéticas e temáticas 

sobre as quais o movimento se construíra.  O cinema marginal em gestação colocava-se na 

incômoda posição do filho bastardo: assumira posturas nitidamente identificadas com o 

Cinema Novo nas suas origens, radicalizara as temáticas abordadas e urbanizara o seu 

discurso, conferindo à modernidade e às transformações culturais em curso o caráter de 
                                                 
55 Para uma análise mais aprofundada sobre o cinema marginal brasileiro, cf. RAMOS, Fernão. Cinema 

Marginal (1968-1973): A Representação em seu Limite. São Paulo: Brasiliense/Embrafilme/Minc, 1987; 
FERREIRA, Jairo. Cinema de Invenção. São Paulo: Max Limonad/Embrafilme/Minc, 1986. 
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alienantes e desagregadoras.  Em suma, mostrava aos cineastas cinemanovistas o caminho de 

espinhos que haviam escolhido no afã de conquistar os míticos público e mercado.  

Confrontados a um autêntico retrato de Dorian Gray, os cinemanovistas viraram-lhe o rosto e 

adotaram uma postura de enfrentamento.  O confronto entre Cinema Novo e cinema 

marginal, portanto, foi algo mais do que um simples confronto de gerações.  Constituiu-se 

num verdadeiro confronto de ideias, em que o mercado estava presente não como um espaço a 

ser disputado, mas como um conjunto de condições e regras a ser refutado ou aceito.   

 Dentro desse quadro, a produção de Câncer pode ser vista como um ponto limite, em 

que Glauber Rocha exercita o que haveria de marginal dentro do Cinema Novo.  A temática 

nitidamente urbana e de classe média, prende-se a um casal em crise, em torno do qual giram 

as discussões sobre sexo, drogas e alienação, assuntos tão caros aos anos sessenta, que 

representavam aqui uma digressão particular, devidamente transformada em película, como se 

o autor quisesse demonstrar uma crise interna que o dividia profundamente entre aquele que 

optou pela conquista do mercado (em O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro) e 

aquele que procurava manter-se livre para explorar novas formas de linguagem e de 

veiculação de filmes (em Câncer).  De qualquer forma, Glauber Rocha e os demais 

cinemanovistas situavam-se, no final dos anos sessenta, ainda dentro da linha autoral, já 

reconhecida no mercado cinematográfico internacional e reservada principalmente à safra de 

diretores europeus, principalmente àquela vinculada ao neorrealismo italiano e à Nouvelle 

Vague francesa.  Já os representantes do cinema marginal vinculavam-se às novas 

experimentações em curso, a uma linguagem agressiva e urbana, antimodernizante, até porque 

demonstrava os efeitos da modernidade: o lixo e a marginalidade.  Por trás de tudo, 

obviamente, o “espírito da época”, conforme nos lembra Ismail Xavier: 

 
(...) Por outro lado, a política dominante que marcava o debate cultural inseria as 
rupturas estéticas dentro de um referencial que incluía os movimentos sociais, em 
particular os que atestavam a divisão aguda da sociedade no conflito armado.  Tal 
conflito, como a própria produção cultural, se alimentou do impulso de uma juventude 
pouco antes ainda absorvida nos debates universitários.  Juventude que assumiu aquela 
conjuntura do país com um desejo de cidadania, de participação muito peculiar, 
responsável pelo que se tem a posteriori observado como uma precipitação que se 
desdobrou em duras experiências que, no plano político-militar não permitiram, para 
muitos, uma segunda chance. (Xavier, 1993: 267-268). 

 

 Não podemos descartar, portanto, a conjuntura em que se desdobrou o debate entre 

Cinema Novo e cinema marginal (sarcasticamente apelidado por Glauber Rocha de udigrudi, 

derivado de underground), no momento, justamente, em que expoentes da cultura de 
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contestação dos anos sessenta optavam entre a fuga ou o confronto armado com o regime 

militar, entre a adaptação à modernização em curso ou a resistência in extremis às regras do 

jogo.  O cinema marginal representou a adoção de uma postura mais radicalizada, tanto 

estética quanto tematicamente, explorando o submundo da modernidade e veiculando em 

imagens a violência crua daqueles anos.  Vale ressaltar que ambos teriam atrás de si o 

Leviatã, devidamente engordado pelo Ato Institucional n° 5. 

 A própria postura dos intelectuais cinemanovistas, nesse mesmo período, sofreu 

algumas modificações.  Após o profícuo período em que produziram obras que tiveram 

relativa aceitação de público e, inclusive, um grande sucesso com Macunaíma, de Joaquim 

Pedro de Andrade, os cineastas encontravam-se tolhidos em sua criatividade pela presença 

sufocante do Estado que censurava e prendia.  A saída para estes cineastas foi o apelo às 

formas alegóricas, enfocando situações que diziam respeito às profundas questões que 

assolavam o país, em que as personagens representavam não indivíduos determinados, mas 

estereótipos que se confrontavam, se reconheciam e se questionavam.  Representativos desta 

safra são os filmes Pindorama, de Arnaldo Jabor, Quando o carnaval chegar, de Carlos 

Diegues e Quem é Beta? (Pas de violence entre nous), de Nelson Pereira dos Santos.  Estas 

produções têm em comum a abordagem de uma ideia de Brasil entremeada por personagens 

que se colocam como porta-vozes (declaradamente ou não) dos anseios e das perspectivas dos 

autores, diante de um país em profundas transformações. 

 

No cinema, o final da década de 1960 e a primeira metade da década de 1970 também 
configuraram uma crise estética e política. Cercado pela indústria cinematográfica 
norte-americana – embora naquele momento Hollywood também não vivesse seus 
melhores dias – e pela tendência mais intelectualizada dos realizadores ligados ao 
Cinema Novo, o cinema brasileiro dependia cada vez mais do apoio oficial para 
realizar filmes que fossem além da demanda por lazer, marca do gosto popular pelo 
cinema. O Cinema Novo tinha conseguido um reconhecimento inédito para o cinema 
brasileiro, consagrado em festivais considerados artísticos como Veneza e Cannes, 
mas carecia de uma penetração maior no público mais amplo da classe média no 
Brasil, embora agradasse a plateias estudantis e intelectualizadas. (Napolitano, 2001: 
112). 

 

 As produções citadas inserem-se como conjunto na crítica ao ufanismo próprio da 

época.  O que poderia representar escapismo (e em Pindorama e em Quem é Beta? esta 

perspectiva parece sempre estar muito presente), aparece na verdade como contraponto crítico 

à modernização em curso.  Em Quando o carnaval chegar, Carlos Diegues retoma a 

chanchada dos anos cinquenta como paradigma para se entender uma sociedade inteiramente 

entristecida.  É marcante a cena em que Chico Buarque canta a música título do filme, 
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caminhando entre pessoas desanimadas, adormecidas, entediadas, completamente 

abandonadas à sua solidão e à sua tristeza.  Mesmo numa época de repressão e depressão, os 

artistas colocavam-se na rua e resistiam, com a sua criatividade, à espera de dias melhores, 

como bem assinala José Mário Ortiz Ramos: 

 
(...) Trabalhando com cantores famosos da música popular, como Chico Buarque, 
Nara Leão e Maria Bethânia, o diretor vai recuperar o legado da Atlântida e fundi-lo 
com inquietações políticas, como a do papel do intelectual numa conjuntura política 
desfavorável.  O ludismo das chanchadas é injetado num tipo de cinema herdado do 
período anterior, onde a veiculação de mensagem através da obra ocupa importante 
lugar.  Glauber Rocha, com seu estilo, define esse filme de Cacá como “a refilmagem 
de Cantando na chuva, com um roteiro cepecista de Brecht e o estilo ‘corte e costura’ 
do Cinema Novo”. (Ramos, J. in Ramos, F., 1987: 403). 

 

 Essa fase alegórica representou, portanto, a busca de uma nova forma de expressão 

que se contrapusesse às regras estabelecidas pelo mercado e, mais propriamente ainda, pelo 

Estado autoritário.  Ocupar-se de seu objeto preferencial, o Brasil, no momento em que as 

bandeiras nacionalistas - contaminadas por um ufanismo modernizante do tipo “ame-o ou 

deixe-o” - encontravam-se na ordem do dia, seria tarefa das mais difíceis para os 

cinemanovistas.  Colocavam-se, assim, num campo de reflexão oscilando entre “o elogio à 

modernização, por sua força dissolvente de um patriarcalismo de feição rural, e a crítica a ela, 

por força do caráter ‘sem limite’ deste mesmo poder de dissolvência barbarizante no seu 

atropelo a tudo” (Xavier, 1993: 268-269).  O principal arquiteto desta conjuntura, o Estado 

autoritário, porém, já vinha formulando uma política para o setor, o que estreitaria, ainda 

mais, o espaço de sobrevivência reservado aos cinemanovistas, caso desejassem realmente 

preservar a sua independência política. 

 A resposta veio na forma de três produções que estabelecerão com o Estado um 

relacionamento um tanto quanto problemático, cada qual na sua linha de atuação: Os 

Inconfidentes, de Joaquim Pedro de Andrade; São Bernardo, de Leon Hirszman; e Toda 

Nudez Será Castigada, de Arnaldo Jabor. 

 Em Os Inconfidentes, que será mais detidamente analisado no capítulo IV deste 

trabalho, Joaquim Pedro de Andrade dialogou com o Estado e sua política cultural.  Afinal, o 

ministro da Educação e Cultura estabelecera um programa de incentivo e apoio às produções 

cinematográficas que tivessem um caráter histórico (abordando a vida de grandes vultos da 
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nossa história, fatos marcantes etc.)56 e também às adaptações literárias, procurando valorizar 

a cultura brasileira.57

 Em São Bernardo, de Leon Hirszman, o problema desenvolveu-se noutro sentido.  

Partindo de uma adaptação da obra de Graciliano Ramos, o cineasta trouxe à tela seu realismo 

seco e refez a construção literária a partir das imagens.  A narrativa cinematográfica centra-se 

na primeira pessoa do singular, no caso o fazendeiro Paulo Honório, realizando um discurso 

de desconstrução, colocando-o como o principal artífice de um sistema capitalista que acabará 

por coisificá-lo.  Trata-se, de forma mais abrangente, de uma crítica ao próprio sistema que 

mercantiliza pessoas e termina por prender seus próprios agentes nas teias que eles mesmos 

teceram.  O universo construído por Paulo Honório, que o leva à acumulação de riquezas, é o 

mesmo que termina por destruí-lo, daí a divagação de caráter psicológico, acompanhada por 

uma narrativa fílmica que mostra um mundo em decomposição, aliado a uma personalidade 

que se encontra num processo de autodestruição.  Em virtude da temática abordada, uma 

crítica direta à reificação promovida pelo desenvolvimento das relações capitalistas em todos 

os sentidos, o filme foi censurado, sendo liberado para exibição somente no final de 1973, 

após inúmeras pressões, inclusive por parte da Igreja Católica, entidade que o agraciou com o 

prêmio Margarida de Prata, da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, em 1972.  

Estranhamente, nesse mesmo ano, o filme recebera da Embrafilme a premiação de melhor 

adaptação literária realizada, o que não impediu a sua interdição (Ramos, J., 1983: 105-107). 

 

 Já Arnaldo Jabor, com Toda nudez será castigada, deu início a uma fase de conquista 

de público que marcaria as próximas produções do Cinema Novo.  A escolha de uma obra de 

Nelson Rodrigues para transpô-la à tela já fazia parte de certa tradição cinemanovista, tendo 

como antecedentes O Boca de Ouro, de Nelson Pereira dos Santos, realizado em 1962, e A 

Falecida, de Leon Hirszman, realizado em 1965.  No momento atual, representaria mais uma 

oportunidade de consolidar um diálogo com o público, tão desejado pelos cinemanovistas, 

misturando ingredientes que já faziam sucesso em outros gêneros como nas pornochanchadas 

e nos filmes eróticos em geral, mas dando-lhes, contudo, um tratamento mais refinado, ao 

construir personagens dilacerados pela sua própria sexualidade, pelas suas escolhas, pelas 

regras familiares e sociais que eles mesmos sustentam, acabando por se tornarem suas 

                                                 
56 Cf. O filme histórico brasileiro. In Revista Filme Cultura, INC/MEC, Rio de Janeiro, n. 23, jan. – fev. 1973, p. 

32-35. 
57 Sobre o incentivo a produções de caráter histórico, cf. XAVIER, Ismail. Do Golpe Militar à Abertura: a 

Resposta do Cinema de Autor. In XAVIER, Ismail, PEREIRA, Miguel, BERNARDET, Jean-Claude. O desafio 
do cinema.  Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1985, p.27-31; e RAMOS, José Mário Ortiz. Cinema, Estado e 
lutas culturais (anos 50, 60, 70). Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1983, p.70-74. 
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principais vítimas.  Como não poderia deixar de ser, o filme alcançou um grande sucesso de 

público: 

 
Toda nudez será castigada é uma explosão de público, não deixando ninguém 
indiferente diante da exuberante e sofrida Geni (Darlene Glória).  Mergulhando sem 
medo no universo de Nelson Rodrigues, Jabor carrega nas cores quentes de cenários e 
fotografia, derrama uma trilha sonora que vai da força de Astor Piazzola ao 
romantismo de Roberto Carlos, e principalmente consegue extrair de Darlene uma 
visceral e antológica interpretação.  O filme causa impacto, no mínimo por abordar 
sem pudores os loucos desejos do viúvo Herculano (Paulo Porto) pela prostituta, e 
provoca a costumeira ação da censura, que o interdita juntamente com outros nove 
filmes em junho de 1973. (Ramos, J. in Ramos, F., 1987: 405). 

 

 Tem-se, então, três obras cinemanovistas demarcando três formas diferentes de 

abordagem das regras instituídas pelo Estado autoritário e respaldadas pelo mercado 

cinematográfico.  Todas as três enfrentaram problemas com a censura e, ainda em comum, 

abriram a possibilidade de um novo relacionamento entre Cinema Novo e público, com o 

aproveitamento ao máximo das brechas abertas pelas próprias medidas tomadas pelo regime 

para a construção de sua política cultural.  À abordagem de vultos e fatos históricos 

consagrados pela história oficial, responderam com a autocrítica e com o desvendamento 

histórico, colocando o tempo histórico e sua interpretação como personagens principais.  À 

adaptação literária, voltada à valorização da cultura brasileira, responderam com o realismo 

de Graciliano Ramos e sua crítica implícita ao sistema capitalista que a tudo reifica e destrói.  

Às condições estabelecidas pelo próprio mercado, com o sexo como mercadoria fácil e os 

preconceitos trabalhados como fatores risíveis, responderam com o drama nelsonrodrigueano.  

Abordaram o dilaceramento dos valores de uma sociedade hipócrita, que não pode enxergar 

sua própria sexualidade já que ela representa uma libertação temida, porque destruidora de 

todo um mundo patriarcal e arcaico que se construiu às custas de sacrifícios alheios.  Em 

suma, os autores marcaram o seu campo e estabeleceram as regras do jogo.  Dar início ao 

diálogo seria questão de tempo. 

 A transição estética vivida pelo Cinema Novo a partir de 1968 teve repercussões 

iguais no plano da política cultural formulada pelos expoentes desse movimento, já no início 

dos anos setenta.  Convém destacar a enorme dificuldade existente quanto a um possível 

diálogo entre o Estado autoritário, devidamente superdimensionado a partir do Ato 

Institucional n° 5.  Os cineastas vinculados ao Cinema Novo representavam no campo 

cinematográfico a oposição política e cultural mais articulada em relação ao regime militar;  

identificavam-se com as propostas nacionalistas e de esquerda características do período pré-
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1964, criticavam a criação do INC e veiculavam no exterior, através de mostras e festivais, 

uma imagem de Brasil que em nada agradava aos patronos do desenvolvimento forçado a 

qualquer custo.  Por essas e outras razões, seria quase impensável uma aproximação entre esse 

Estado autoritário e os cinemanovistas, mas isso acabou acontecendo e, para um melhor 

entendimento desse processo, alguns aspectos, então, devem ser ressaltados. 

 Primeiramente, a expansão do mercado consumidor na área cinematográfica 

beneficiando o produto nacional, no rastro da reserva de mercado, não veio acompanhada do 

aumento da qualidade da produção veiculada.  Dominavam a faixa reservada às produções 

nacionais as comédias eróticas - indevidamente chamadas pornochanchadas - quando não 

filmes pornográficos e de baixa qualidade de produção.  Restava, portanto, buscar uma 

linguagem que juntasse preocupações mercadológicas com discurso nacionalista, qualidade de 

produção e facilidade de difusão no exterior.  Somente um segmento da cinematografia 

brasileira estava apto a formular um projeto dessa magnitude: os cinemanovistas.  Outro 

ponto a ser ressaltado é o inesperado diálogo entre Estado autoritário e Cinema Novo.  Muito 

embora não se tivesse realizado dentro dos parâmetros regulares, na medida em que ambos 

mantinham uma equidistância salutar, é justamente por meio dos filmes produzidos na época 

e de algumas afirmações intempestivas feitas por Glauber Rocha, principalmente, que o 

diálogo viria a se estabelecer.  Para exemplo, podemos citar a matéria escrita por Glauber 

Rocha no jornal O Pasquim, em janeiro de 1970, logo após a criação da Embrafilme, 

denominada Uma Carta para o Ministro Passarinho: 

 
(...) O funcionamento ideal da indústria cinematográfica moderna é a democratização 
do investimento e a estatização do mercado.  A medida é unitária na Europa desde os 
países socialistas até os países capitalistas, ou seja: nada de Empresa Produtora. Deve 
ter crédito pessoal aos produtores, para eles fazerem o filme que quiserem. Agora, a 
distribuição deve ser do Estado ou controlada pelo Estado se o Estado for 
nacionalista. Aí, como diria o pessoal pra frente, é ferro no concorrente estrangeiro. 
Agora, pra exportar não deve haver organismo estatal, porque os distribuidores 
europeus e americanos não gostam de negociar com o Estado.  Exportadora estatal de 
filmes só funciona com país socialista.58

 
 

 Sintomática é a preocupação de Glauber Rocha com dois aspectos citados claramente: 

a intervenção do Estado no setor da produção e a desejada intervenção na área de exportação 

e representação em mostras e festivais internacionais.  Em ambos encontra-se a criatividade e 

a força do Cinema Novo, como movimento que aglutinava cineastas extremamente críticos à 

política cultural, que estava sendo construída por este mesmo Estado.  Glauber Rocha 

                                                 
58 ROCHA, Glauber. Uma carta para o Ministro Passarinho. O Pasquim, Rio de Janeiro, p. 19, 2-9 jan.1970. 
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imaginou um Estado neutro, que controlasse a distribuição, calcanhar de Aquiles do cinema 

brasileiro, afastando o produto estrangeiro, ao criar dificuldades para a sua veiculação (a tão 

desejada estatização do setor) e procurou mexer com os brios do ministro ao colocar em 

xeque o nacionalismo tão difundido pelo regime que ele representava: só seria nacionalista o 

Estado que interviesse na distribuição.  O cineasta chegou a propor a nomeação de um 

economista ideal para a direção do INC,59

 Em depoimento prestado a Silvia Oroz (Barbosa, 1993), o produtor Jarbas Barbosa, 

responsável pela produção de vários filmes do Cinema Novo, narra uma situação que bem 

pode ilustrar a difícil aproximação entre o Cinema Novo e o Estado autoritário: 

 acreditando, assim, ter encontrado a fórmula para a 

criação de uma política cultural cinematográfica neutra, num momento de trevas e sombras. 

 
(...) Bom, fomos pedir o aumento dos dias de obrigatoriedade. Aqui vem uma coisa 
extraordinária. Quando entramos no gabinete do ministro Passarinho, Barreto, que 
entrou na frente, disse: “Ministro, está aqui a pessoa com quem o senhor queria 
conversar.  Nós trouxemos Glauber Rocha,” 
(...) 
Colocamos para o Passarinho a necessidade do desenvolvimento industrial, que seria 
possível com o aumento de dias. A conversa, porém, não evoluía; ficava por ali, 
parada. Num determinado momento, o Glauber - que não defendia o mercado popular 
porque isso não lhe interessava mas tinha ido conosco para prestigiar - saiu do seu 
sofá, sentou no braço da poltrona do ministro e conversou cinco minutos com ele. 
Não dava para ouvir o que eles falavam, mas o Glauber começou a falar do processo 
cultural cinematográfico brasileiro, da sua importância, da atração do cinema e da 
obrigatoriedade maior. Depois de cinco minutos, o ministro se convenceu e passou de 
84 para 112 dias. Graças ao Glauber, que nem tocou na parte comercial do cinema. 

 (...) Quando saímos, o ministro pediu ao Cravo Alvim que resolvesse esse problema de 
obrigatoriedade e o Glauber, ao se despedir, disse assim: “Quero deixar bem claro ao 
senhor: eu vim aqui e não venho mais. Não vou precisar do senhor e não vou precisar 
de financiamento da Embrafilme. Estou aqui pelo cinema brasileiro.” (Barbosa, 1993: 
49). 

 

 Algumas observações devem ser feitas.  A primeira diz respeito à afirmação de Jarbas 

Barbosa de que Glauber Rocha não se preocupava com a questão do mercado 

cinematográfico, quando, ao contrário, esta seria a sua maior preocupação.  A outra diz 

respeito à questão do aumento da obrigatoriedade de exibição do produto nacional: a reserva 

de mercado estabelecida em 1970 foi de 84 dias por ano; em 1971, essa mesma reserva foi 

ampliada para 98 dias, mas o governo sofreu inúmeras pressões por parte dos exibidores e dos 

distribuidores nacionais e estrangeiros e, não podendo arcar com os custos que uma 

fiscalização mais rigorosa exigiria, recuou e fez retornar a referida reserva para 84 dias ao 

ano.  Somente em 1975, no bojo de profundas transformações operadas na área cultural e, 

                                                 
59 Idem, p.19. 
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mais particularmente, na área cinematográfica, a reserva chegaria aos 112 dias ao ano, na 

gestão de outro coronel à frente do Ministério da Educação e Cultura: Ney Braga.  Feitas as 

devidas ressalvas quanto às confusões, podemos situar o mencionado encontro no período 

1970/197l, ou seja, logo após o referido artigo publicado por Glauber Rocha no semanário O 

Pasquim, já citado anteriormente, e a ampliação da reserva de mercado para 98 dias, que 

ocorreu em 1971.  Assim, podemos concluir que, mesmo num momento de extrema repressão 

política, quando o Estado autoritário ainda gestava uma tímida política cultural, o que pode 

ser percebido com a criação do Departamento de Assuntos Culturais (DAC) junto ao MEC, 

em 1970,60

 O ano de 1972 consolidaria os rumos desse diálogo.  Em maio foi estabelecido o 

sistema de coprodução, referente a produções consideradas de relevância cultural ou de 

qualidade reconhecida, no qual a Embrafilme assumiria um determinado percentual do custo 

da produção e teria, como retorno, igual participação na renda obtida pelo filme produzido.  

Esse sistema possibilitou a expansão da produção cinematográfica vinculada à Embrafilme 

nos anos subsequentes (Amancio, 2000: 30-31).  No mesmo ano, foi realizado o I Congresso 

da Indústria Cinematográfica Brasileira, ao qual compareceram representantes de vários 

setores da produção cinematográfica brasileira: produtores, diretores, técnicos, atores, 

exibidores, distribuidores etc.  Convocado com a finalidade de formular as bases do que viria 

a ser uma política cultural para a área cinematográfica, o I Congresso representou o primeiro 

momento de maior contato entre o Estado autoritário e o cinema produzido no Brasil.  Nesse 

encontro, sobressaíram-se os produtores, notadamente Roberto Farias e Luiz Carlos Barreto, 

ao apresentarem o seu Projeto Brasileiro de Cinema, em que defendiam, em linhas gerais, 

limites à importação de filmes estrangeiros, o controle das rendas geradas pelo mercado 

exibidor, um rígido sistema de fiscalização e a reestruturação do INC e da Embrafilme.

 teve início, de forma ainda obtusa, um diálogo entre esse mesmo Estado e o 

Cinema Novo, não só pela presença de Glauber Rocha, mas, também pela presença de Jarbas 

Barbosa e de Luiz Carlos Barreto, ambos produtores de filmes cinemanovistas. 

61

 Vale salientar a profunda relação existente entre Luiz Carlos Barreto, e mesmo 

Roberto Farias, com o Cinema Novo.  Essa relação e o objetivo do Projeto Brasileiro de 

Cinema ficam mais claros ao analisarmos o texto de Gustavo Dahl, expoente do Cinema 

Novo, publicado na revista Filme Cultura, órgão oficial do INC, meses antes do referido 

congresso, e intitulado Premissas a um Projeto de Cinema Brasileiro: 

 

                                                 
60 ALTBERG, Júlia de Abreu. Op.cit. p.46. 
61 I Congresso da Indústria Cinematográfica Brasileira.  Filme Cultura, Rio de Janeiro, INC/MEC, n.22,  p.06-

23, nov.-dez.1972. 
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Atualmente existe no Brasil uma indústria cinematográfica em processo de 
implantação, aberta para o futuro pela garantia de um mercado que se expandirá por 
muito tempo graças ao crescimento demográfico, mas desprovida de uma ideologia, 
isto é, indiferente à missão de descobrir a propagar os valores de sua civilização. E 
existe também um movimento cultural cinematográfico que esgotou na prática suas 
tendências elitistas, enquanto recuperava o atraso que o cinema brasileiro mantinha em 
relação ao cinema mundial. Tudo leva a imaginar um encontro destas duas realidades 
e a prever que o cinema como arte, como meio de comunicação de massas, conhecerá 
em nosso país a sua ressurreição.62

 
 

 O Projeto Brasileiro de Cinema, apresentado quando do I Congresso da Indústria 

Cinematográfica Brasileira, propõe medidas que jamais serão tomadas, como a limitação da 

importação de filmes estrangeiros, ao mesmo tempo em que demonstra uma relativa coesão 

dos produtores em torno de um projeto político e econômico maior levado à frente pela 

Embrafilme.  No texto escrito alguns meses antes, Gustavo Dahl expôs as justificativas 

ideológicas do mesmo: o crescimento do mercado cultural no Brasil, fruto óbvio do processo 

de modernização forçada pelo qual o país passava, abrira perspectivas ao desenvolvimento da 

indústria cinematográfica nacional, por isso, faltava a articulação das medidas econômicas a 

serem tomadas com um projeto maior de descoberta e de propagação dos “valores de sua 

civilização”.  A pedra fundamental estava colocada: não bastavam as medidas econômicas e 

as reformas de caráter administrativo, caberia ao Estado, também, apoiar a produção que mais 

se identificasse com a civilização brasileira, a que mais se referisse à nossa identidade 

cultural, a que realmente incorporasse um projeto de brasilidade.  Não poderia ser qualquer 

uma e a mais indicada seria aquela que, tendo acumulado um patrimônio cultural próprio de 

todo o processo de criação dos anos sessenta quando se fez respeitar no mercado internacional 

e nos grandes centros de produção, ainda que não atingisse o público brasileiro de forma 

satisfatória agora reunia condições para elaborar um projeto estético e temático que revelasse 

e difundisse uma imagem de Brasil.  Colocava-se, assim, como o tipo de produção que melhor 

expressava a nossa identidade nacional. 

 No ano seguinte, em 1973, foi lançado o Manifesto “Luz & Ação”, assinado por 

expoentes do Cinema Novo, como Carlos Diegues, Glauber Rocha, Joaquim Pedro de 

Andrade, Leon Hirszman, Nelson Pereira dos Santos, Miguel Faria Jr. e Walter Lima Jr.  

Realizando um breve histórico da trajetória do Cinema Novo e de sua luta para a conquista do 

mercado cinematográfico brasileiro, quase sempre inglória, os autores retomaram princípios 

                                                 
62 DAHL, Gustavo. Premissas a um Projeto de Cinema Brasileiro. Filme Cultura, Rio de Janeiro, INC/MEC, 
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característicos da fase inicial do movimento, revestindo-os de um nacionalismo em 

transformação que agregava a necessidade de produzir, a conquista do mercado e a afirmação 

de uma linguagem de cinema apropriada à cultura nacional, à realidade brasileira.  Assim, o 

manifesto complementou o artigo de Gustavo Dahl, anteriormente citado, afirmando o cinema 

de autor, colocando-o como o único cinema de qualidade, capaz de enfrentar a produção de 

baixo nível que assolava o mercado nacional, e rechaçando as experimentações estéticas e 

vanguardistas, próprias do cinema marginal.  Dessa forma, os cinemanovistas marcaram sua 

posição no cenário do debate cultural que então começava a se travar, no momento em que 

transformações se avizinhavam. 

 

Nós recusamos o cinema burocrático das estatísticas e dos mitos pseudo-industriais. 
Se filmes como Macunaíma e Como era gostoso o meu francês bateram recordes de 
bilheteria, nada pode justificar o baixo nível “comercial”. 
Recusamos a chantagem do “público a qualquer preço”. Ela tem levado o cinema 
brasileiro às mais aberrantes deformações: o riso fácil à custa do mais fraco, o 
racismo, a sexualidade como mercadoria, o desprezo pela expressão artística como 
forma de conhecimento científico e poético. 
E afirmamos essa recusa com toda a autoridade de quem muito tem trabalhado, cada 
vez mais, em direção a uma harmonia dialética entre espetáculo e espectador. 
Nossos filmes mais recentes são a evidência de que queremos uma vasta e justa 
redistribuição da renda cultural da nação, contra a concentração do experimentalismo 
asséptico, da vanguarda que se guarda; dos clowns de grã-fino.63

 
 

 Definindo o tipo de cinema e a opção política e cultural, os cinemanovistas 

apresentaram ao Estado autoritário o seu jogo e colocavam as cartas na mesa.  Caberia a este 

bancar a aposta, até porque ela se revestia de um discurso nacionalista em que a necessidade 

de se construir uma identidade nacional se somava à proposição de se colocar nas telas o 

homem brasileiro e a sua cultura. 

 

Certos de que sendo brasileiros, é essa a nossa situação fundamental – se não 
botarmos o Brasil nos filmes, eles não imprimem. 
Convocamos, portanto, os produtores de cultura desse País, particularmente os de 
cinema, para o diálogo aberto. Repetimos: queremos provocar o nascimento de novas 
ideias para situações novas. 
(...). 
A cultura brasileira não pode continuar a ter que escolher entre o lamento e o 
conformismo, o cinismo e a vulgaridade. O novo está além dessa alternativa.64

 
 

                                                 
63 Manifesto “Luz & Ação”: de 1963... a 1973. In Arte em Revista, São Paulo, Kairós Livraria e Editora Ltda. 

Ano I, n. 01, p. 9, jan. – mar. 1979. 
64 Idem, p. 9. 



 73 

 Representativa dessa nova postura, do início de encontro entre o Estado autoritário e 

os cinemanovistas, é a matéria publicada no jornal Opinião, nos meses de junho e agosto de 

1973, denominada Dez anos de cinema nacional, referente aos dez anos de Cinema Novo, que 

continha entrevistas com vários cinemanovistas.  Nota-se o caráter apaziguador de todas as 

declarações, bem como uma expectativa diante da possível construção de um projeto de 

política cultural para a área cinematográfica, como na fala de Cacá Diegues: 

 
Há um vício em todo raciocínio cultural feito hoje no Brasil, que é sempre ficar preso 
aos fatos e ideias de um passado recente.  Esse tipo de comportamento eu acho que 
não cabe mais.  Agora a situação é outra bem diferente, vamos começar uma outra fase 
histórica do país, é uma outra conversa. 
(...) 
Portanto, não me interessa mais discutir com base nas referências passadas.  Não me 
interessa mais discutir sobre o cinema novo, nem a diferença entre o cinema comercial 
e o cinema de arte, no fundo tudo é cinema comercial, bateu numa tela está servindo 
de mercadoria.  Essas coisas estão todas devidamente codificadas em torno de um 
projeto que seria o “cinema brasileiro” com essa referência de nacionalidade e isso não 
me interessa mais na medida em que o conceito de nação hoje no Brasil está 
diretamente ligado ao conceito de Estado.65

 
 

 Cacá Diegues afirmou com lucidez os novos contornos que deveria assumir o debate 

cultural cinematográfico no Brasil.  A produção cinematográfica tinha agora um mercado a 

conquistar, deveria, portanto, afirmar-se diante desse mercado, e, para isso, deveria contar 

com o Estado, única forma capaz de formular um projeto de nação.  O problema que envolveu 

esses conceitos trouxe para Cacá Diegues discussões remanescentes dos anos sessenta que, a 

seu ver, nada mais representavam.  A diferenciação entre cinema de arte e cinema comercial 

trouxe à tona a perspectiva anterior de se separar arte de mercadoria; na sociedade de 

consumo de bens culturais, engendrada pela modernização vivida pela sociedade brasileira 

naquele período, essa diferenciação tornou-se fútil, justamente a partir do momento em que é 

certo que a obra de arte deve ocupar seu espaço no mercado ou, então, ela não existirá, já que 

sua fruição não será completa ou mesmo não acontecerá.  O debate, então, deveria girar em 

torno das condições de ocupação desse mercado.  Arnaldo Jabor esboçou um posicionamento 

semelhante: 

 
Comparando a visão de cinema que eu tenho agora, depois de Toda nudez será 
castigada, com a que eu tinha antes, o que sinto é que diminuiu em mim aquela 
sensação messiânica de “dirigente” da cultura brasileira, de responsável por seus 
rumos para que chegue a um bom porto.  Ficou menos onipotente a minha relação com 
o cinema e sinto que o mesmo aconteceu com os meus colegas.  Isso, na minha 
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opinião, não diminui de maneira nenhuma a importância do cinema brasileiro;  pelo 
contrário, esse acréscimo de modéstia em relação ao cinema e à missão do cineasta, 
isso é muito mais uma conquista de maturidade e só levará a aprofundar a relação 
entre o cinema brasileiro e o público brasileiro, entre o cinema brasileiro e a realidade 
brasileira.66

 
 

 Jabor acrescentou a importância da mudança verificada na postura política dos 

cinemanovistas, abrindo mão do seu papel de vanguarda no intuito de buscar uma relação 

mais sincera com o objeto de suas preocupações: o público.  Essa nova postura implicaria no 

desenvolvimento de uma nova estética capaz de absorver a realidade brasileira e de 

estabelecer uma comunicação adequada com o público alvo.  Gustavo Dahl, como se 

complementasse as ideias acima, declarou em entrevista publicada dois meses depois: 

 

Pode parecer radical, mas estou absolutamente convencido de que a função social do 
cinema é a higiene mental da população. E isso coloca a necessidade de uma visão de 
mundo um pouco mais globalizante que a política. Pode ser a mudança de valores de 
uma civilização. (...) 
O que a indústria pede do cineasta é que ele se dirija ao máximo denominador comum, 
que chegue aos sentimentos mais elementares que são comuns a grandes camadas da 
população - de usar como matéria bruta a emoção do espectador. (...) Por exemplo, o 
cinema é a tentativa de dar forma aos sonhos para parecer vida, para ser vivido pelo 
espectador como vida. Isso levou as pessoas a descobrirem que, quem sabe?, a 
primeira obra de arte delas seria elas mesmas, seu comportamento?67

 
 

 Todas as declarações referem-se à necessidade de se estabelecer a comunicação com o 

público: a busca de um denominador comum e a reprodução dos valores culturais, sociais e 

políticos, ou mesmo o aprofundamento da relação cinema brasileiro/ público brasileiro, 

abrindo mão dos vanguardismos tão característicos dos anos sessenta.  Estas declarações 

dizem respeito, portanto, à necessidade de se traçar uma nova estratégia diante de um Estado 

que mudava sua feição, reorientando a própria política cultural para a área de cinema e, mais 

ainda, começando a aliviar a grossa carga de repressão política tão própria dos anos 

anteriores.  O redirecionamento da política cinemanovista vinha ao encontro do 

redirecionamento da própria política de Estado, conduzida pelo regime militar.  Não bastando 

as reformas introduzidas no ano de 1973, ainda na gestão do ministro Jarbas Passarinho 

preparando a base sobre a qual se assentaria a produção cinematográfica (o sistema de 

coprodução e a participação da Embrafilme no setor de distribuição de filmes, por exemplo).  

O início de uma política de distensão, marcado pela posse na presidência da República do 

general Ernesto Geisel, traria outras modificações de caráter mais abrangente, conferindo 
                                                 
66 Idem. 
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maior dinamismo a essa mesma produção e novo sentido ao debate cultural a ser travado a 

partir daquele momento. 

 Todo o processo, extremamente difícil, a fim de estabelecer um diálogo entre o Estado 

autoritário e os intelectuais cinemanovistas deu-se em torno de dois fatores cuja consideração 

é de grande importância.  Primeiramente, a configuração do grupo como o mais apto a 

viabilizar uma produção cinematográfica de qualidade e que pusesse na tela a realidade 

nacional, ainda que temperada pelas discussões de caráter estético e político, próprias da 

experiência acumulada nos anos sessenta e nos primeiros anos da década de setenta (Johnson, 

1987: 162-163).  Em segundo lugar, as próprias transformações operadas nas propostas 

estéticas e temáticas dos cinemanovistas durante o período de 1963 a 1973.  Assim, o Cinema 

Novo produzido em 1973 não era o Cinema Novo dos anos sessenta, e tais transformações, 

somadas à mudança da orientação política geral do próprio Estado autoritário, possibilitaram 

a concretização de um relacionamento original. 

 Em 15 de outubro do mesmo ano, o jornal O Globo publicou extensa matéria em 

forma de mesa redonda, reunindo produtores e cineastas identificados com o Cinema Novo - 

Luiz Carlos Barreto, Roberto Farias, Cacá Diegues, Joaquim Pedro de Andrade e Nelson 

Pereira dos Santos - com o objetivo de realizar um diagnóstico a respeito do “negócio do 

cinema no Brasil”, intitulada Cinema Brasileiro: A verdade e a ficção.68

 Confundidos cineastas e Estado, não tardaram a surgir críticas de variadas 

procedências.  Teriam mudado os cineastas do Cinema Novo?  Teriam traído as premissas 

sobre as quais construíram toda a sua experiência cultural?  O espaço de tempo que vai de 

1969 a 1974 foi extremamente rico para esses cineastas e, ao mesmo tempo, provocou 

transformações tão profundas que levaram à descaracterização do projeto inicial.  

Obviamente, temos de entender tal descaracterização como algo recorrente na produção 

cinematográfica mundial: passados os eufóricos e extasiantes anos sessenta, assistiremos, não 

  Nessa matéria, os 

produtores e cineastas discutiram as condições de mercado, distribuição e exibição do filme 

brasileiro, reconhecendo o domínio exercido pelo produto estrangeiro sobre o mercado 

nacional e concluindo pela necessidade de uma maior intervenção do Estado como regulador, 

de forma a garantir à produção brasileira condições de sobrevivência.  Outro aspecto muito 

abordado foi a censura, a qual, segundo os entrevistados, atingiu muito mais o filme brasileiro 

do que o estrangeiro, tendo em vista que procurava limitar a abordagem da realidade 

brasileira, papel que caberia, por essência, ao cineasta nacional. 
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só no Brasil, mas em todos os grandes centros produtores, inclusive no norte-americano, as 

mudanças efetuadas na linguagem cinematográfica, nas temáticas abordadas, nas formas de 

produção.  Relacionaram-se com a expansão da televisão e com o desenvolvimento do próprio 

mercado cultural, num sentido mais estrito e, de modo mais amplo, com as novas perspectivas 

políticas do pós-1968.  Os cinemanovistas não poderiam ficar alheios a esse processo.  Ao 

trazer tais condições, próprias das transformações culturais operadas em escala mundial, para 

o território específico da sociedade brasileira, aqui encontramos outros fatores que 

contribuíram ainda mais para as mudanças que se realizaram.  A especificidade do nosso 

mercado cinematográfico, comprimido entre o produto estrangeiro de um lado e o Estado de 

outro, fez que os cinemanovistas se aproximassem e aceitassem o diálogo justamente do único 

que poderia garantir-lhe sobrevivência e expansão: o Estado.  E, se esse Estado, pecava pelo 

excesso de autoritarismo, representando todo um conjunto político e econômico ao qual esses 

cineastas, como intelectuais que se identificavam com propostas de caráter nacionalista e 

reformista, do período anterior a 1964, se opunham, tal problema deixava de ser 

incontornável, a partir do momento em que dera partida a uma política de distensão, ainda que 

lenta, gradual e segura. 

 No sentido mais amplo, portanto, podemos falar de um determinado fim do Cinema 

Novo, como proposta estética e temática, nitidamente politizada, que unia em torno de si 

diretores e produtores com uma experiência acumulada em comum.  Compreender a 

sobrevivência de um “espírito cinemanovista” é essencial para que possamos entender não só 

a constituição de uma “clientela privilegiada” junto à política cultural de cinema desenvolvida 

pelo Estado, mas também as próprias posições assumidas justamente por esses cineastas 

quando do debate cultural travado com os críticos dessa mesma política.  Assim, procurando 

caracterizar melhor o espírito acima referido, recorremos a Sérgio Renato Victor Villela: 
 

O Cinema Novo, como movimento definido, esgotara-se com o processo político e 
ideológico do período anterior, ficando, no entanto, remanescente como identificação 
pessoal de seus muitos integrantes.  Por outro lado, como diversos de seus integrantes, 
de prestígio e representatividade, mantiveram vínculos pessoais e articulavam-se 
politicamente, ele jamais deixou de ocupar uma liderança no cinema brasileiro.  E 
desta liderança, partia a política externa do cinema, responsável pelos contatos e 
conversações com as altas cúpulas oficiais, de onde procedia a última instância do 
cinema nacional.  Eram esses produtores que se uniam, apesar de divergências 
internas, ao Estado, para a realização de um projeto nacional de cinema, um projeto 
global de conquista econômica (a do mercado) e cultural (a do público brasileiro, 
massificado pela cultura estrangeira).69
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 Não obstante o aspecto político devidamente enfatizado por Villela, devemos ressaltar, 

também, os aspectos culturais, estéticos e temáticos, que possibilitaram, de certa forma, a 

sobrevivência de uma forma de se fazer cinema que se identificou com todo o processo de 

transformação vivido pelos cinemanovistas.  Entender esse aspecto significa identificar nas 

entrelinhas de suas declarações ou entre uma passagem de um plano para outro, nos seus 

filmes, o que ficou do patrimônio cultural acumulado por tantas transições e reflexões.  

Raquel Gerber comenta: 

 

É no começo do quarto período que vai de 1969 a 1974 que para Glauber Rocha o 
Cinema Novo se dissolve taticamente.  Ele decretara em O Pasquim a morte do 
Cinema Novo.  (...) Para Glauber, a análise do Cinema Novo nesse último período terá 
que levar em conta a economia internacional do cinema brasileiro.  Já dentro de um 
processo de estatização da economia brasileira, a produção cinematográfica no Brasil 
entrava em uma nova fase com o surgimento da Embrafilme.   
Mas a sobrevivência do Cinema Novo se deveu à linguagem que criou a partir de uma 
pesquisa da realidade social e da incorporação de autênticos valores culturais 
populares.  Por isso, talvez seja sempre chamado de Cinema Novo um certo tipo de 
manifestação de Cinema Brasileiro. (Gerber, 1982: 23). 

 

 A transformação na estrutura de sentimento, ainda que mantivessem algumas de suas 

propostas estéticas e políticas e uma postura crítica à estrutura autoritária dominante, 

possibilitou aos cinemanovistas uma revisão gradual de suas posturas, principalmente no que 

dizia respeito à relação com o público e com o aparato estatal existente na área cultural.  

Valendo-se de uma série de experiências radicalizadas ou não, no período compreendido entre 

1969 e 1973 desenvolveram uma proposta temática e estética que deu conta dessa nova 

relação que pretenderam pôr em prática a partir de 1974.  Essa nova proposta não perdeu de 

vista a necessidade de conhecer a fundo a sociedade que se transformava ao se modernizar 

aceleradamente, e, da mesma foram, não abriu mão de buscar uma nova configuração do 

homem brasileiro e, consequentemente, da identidade nacional. 

 

Os herdeiros do Cinema Novo constituem exemplo significativo do rearranjo 
pragmático dos artistas de esquerda com a ordem estabelecida na década de 1970. 
Como bem aponta José Mário Ortiz Ramos, referindo-se ao início do Cinema Novo, 
“o conceito de alienação se entrecruzava com o nacionalismo, costurando o tecido que 
sustentava, e de alguma forma unificava, a diversidade da produção cultural da época” 
(...).  O Cinema Novo em seus primórdios buscava um “enigmático homem 
brasileiro”, em sua “ânsia em apreender a realidade brasileira” (...).  Pode-se dizer que 
essas palavras de Ramos expressam bem a estrutura de sentimento da brasilidade 
(romântico-)revolucionária, que dava respostas a certas transformações na organização 
social até 1964. Mas essa organização mudaria muito sob a ditadura, especialmente 
depois de 1968, e portanto a estrutura de sentimento correspondente não poderia 
passar incólume.  Nesse sentido, Ramos observa com perspicácia a permanência para 
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os herdeiros do Cinema Novo – e, pode-se acrescentar, para os herdeiros em geral da 
estrutura de sentimento da brasilidade revolucionária da questão nacional, da 
identidade do cinema, da cultura e do homem brasileiro, mas mostra como essa 
questão vai ganhando novos contornos ao longo do tempo. “A preocupação com o 
‘homem brasileiro’ é uma constante no Cinema Novo, mas o importante é acompanhar 
as transformações que sofre conforme as injunções políticas” (...). 70

 
 

 Assimilado o espírito cinemanovista, poderemos entender as suas diversas formas de 

manifestação.  A partir de 1974, um determinado tipo de cinema produzido no Brasil 

conheceu seu período de maior sucesso e, para isso, contribuíram, certamente, um bom 

relacionamento com o Estado, recursos disponíveis, distribuição garantida e linguagem 

cinematográfica assimilável pelo grande público.  Também contribuiu bastante toda a 

experiência acumulada nos anos sessenta e no início dos setenta pelos cinemanovistas, seus 

acertos e seus erros, talvez principalmente esses últimos.  A junção desses fatores resultou na 

construção de uma política cultural para a área de cinema que não foi feita sem críticas e 

obstáculos.  No final das contas, no entanto, a ideia de Brasil, veiculada em imagens e nos 

discursos dos próprios cineastas, ficará como marca registrada de uma época em que um 

estranho entrelaçamento do tipo Estado autoritário/intelectual cinemanovista proporcionou 

uma consistente impressão de que, enfim, teríamos uma indústria cinematográfica brasileira. 
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Capítulo II 
A construção de uma política cultural em terras 

tropicais  
 

 

 

 

Introdução 
 

 A Política Cultural como política pública e objeto de estudo tem uma história recente.  

Tanto a análise historiográfica quanto a prática de política pública têm como base o modelo 

de Estado interventor, que ganhou espaço a partir do início da década de 1930, em função do 

desgaste do modelo liberal até então dominante.  É justamente como consequência da crise de 

1929 que os Estados nacionais passaram a se municiar de instrumentos capazes de intervir na 

economia, muitas vezes controlando-a por completo, e, por conseguinte, intervir também em 

todos os outros setores que dizem respeito à relação entre o aparelho estatal e a sociedade.  

Daí o surgimento das chamadas políticas públicas ou políticas sociais, conforme o objetivo a 

ser atingido.  A política cultural tem sua semente plantada nesse momento, de remodelação e 

de redefinição do papel do Estado perante a sociedade. 

 Se o momento de origem é esse, as particularidades de cada país onde se desenvolveu 

fizeram com que se demorasse pelo menos até os anos sessenta para que pudéssemos ter uma 

visão mais completa e definida do que essa política representaria para as sociedades às quais 

se dirigiu.  No caso francês, paradigmático e modelar, conforme Philippe Urfalino, só 

podemos falar efetivamente numa política cultural a partir de 1959, com a nomeação de 

André Malraux ao recém-criado Ministério de Atividades Culturais (Ministère des Affaires 

Culturelles), com o objetivo de tornar acessíveis a todos os franceses as grandes obras da 

humanidade, particularmente as francesas, favorecer a criação de obras de arte e o 

aprimoramento do espírito artístico (Urfalino, 2004: 31-33). 

 Eduardo Nivón Bolán, analisando a experiência mexicana, estabelece a relação entre o 

populismo, desenvolvido nos anos trinta, particularmente no governo Lázaro Cárdenas (1934-

1940) e a produção artística dos muralistas, dentro de um claro processo de construção de 

uma identidade nacional em tempos de forte intervenção do Estado na sociedade e do 

fortalecimento do regime de partido único.  Citando Octavio Paz, Bolán conclui que tal 
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projeto poderia ser resumido numa “estatização da estética artística” (Bolán, 2006: 13-17).  

Marilena Chauí, Antonio Candido, Lélia Abramo e Edélcio Mostaço, analisando a construção 

de uma política cultural no Brasil, indicam sua origem justamente nos anos trinta, quando a 

relação Estado/sociedade é redefinida em outras bases contrapostas à postura liberal até então 

predominante.  Denominam a política cultural, em sua fase embrionária, como uma política 

social, no bojo de várias políticas com o mesmo sentido, ou seja, legitimar uma determinada 

estrutura política, no caso o Estado remodelado e interventor, perante a sociedade, atendendo 

demandas provenientes desta e construindo, através do atendimento dessas demandas, um 

novo pacto social, emoldurado por uma nova configuração de identidade nacional, na qual o 

Estado assume papel principal (Chauí, Candido, Abramo, Mostaço, 1985: 7-9). 

 Nesses dois casos, o mexicano e o brasileiro, a construção de uma política cultural, 

ainda que não colocada dessa forma, mas no bojo de um conjunto de políticas públicas ou 

políticas sociais, tiveram sua origem datada nos anos trinta, momento de redefinição dos 

Estados nacionais junto às sociedades que representavam: uma conjuntura marcada pela crise 

de 1929, pela ascensão dos regimes totalitários na Europa e pela fragilidade momentânea dos 

Estados Unidos da América.  Assim, as políticas confirmaram o papel do Estado como 

interventor e regulador de todos os aspectos da vida social, criando um modelo administrativo 

centralizado, bem como formulando políticas e formas de intervenção que atravessaram 

décadas, esgotando-se somente nos anos noventa.  Essas políticas desenvolveram-se dentro de 

um processo de construção de uma identidade nacional, com todas as contradições e 

diversidades próprias das sociedades latino-americanas. 

 Assim, o caso francês, analisado por Philippe Urfalino, pode ser considerado 

paradigmático, dada a autonomia concedida à área cultural, com o desenvolvimento de uma 

política pública específica para essa área, porém seguiu a dinâmica da sociedade francesa do 

pós-guerra e da IV República, em um momento de rearranjo das forças políticas internas e de 

redefinição das mesmas diante do trauma causado pela Segunda Guerra Mundial (1939-1945) 

e o colaboracionismo, do início do processo de libertação das colônias afro-asiáticas e da 

Guerra Fria, a exigir um redimensionamento do papel político da França no cenário 

internacional (Urfalino, 2004: 13-30).  A nomeação de André Malraux, um intelectual com 

trajetória política na esquerda francesa, integrante do governo da Frente Popular entre 1936-

1938 e membro da resistência francesa durante a Segunda Guerra, porém, crítico do regime 

soviético, serviu como referência a essa necessidade de redefinição do papel político interno e 

externo da França. 
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 Por outro lado, tais políticas culturais encontraram seus momentos de crise nos anos 

sessenta, tanto a francesa quanto a mexicana; o que não diz respeito ao caso brasileiro, pois 

nesse momento estava justamente em curso a construção de uma política cultural pelo Estado 

autoritário que se afirmava no cenário político nacional a partir de abril de 1964.  Enquanto as 

idas e vindas da política brasileira, entre 1945 e 1964, fizeram que a construção de uma 

política cultural fosse sempre posta em segundo ou terceiro plano, nos casos mexicano e 

francês ocorreu um desgaste dessa proposta.  Maio de 1968, na França, e o massacre de 

Tlatelolco, no México, também em 1968, foram momentos catárticos quando foram colocados 

em xeque justamente os fundamentos sobre os quais estavam assentadas a política e a 

estrutura estatal francesa e mexicana (Urfalino, 2004: 235-266; Bolán, 2006: 44-48).  Com 

variações sensíveis, muitas vezes perdendo sua referência como uma política pública 

abrangente e totalizante, as políticas culturais prosseguiram nesses países, em linhas gerais até 

os anos noventa, quando os novos ventos neoliberais e a redefinição do papel dos Estados 

nacionais na nova ordem internacional surgida após 1989, provocaram seu fim ou mesmo sua 

continuidade agora num assumido segundo plano, mais subordinada aos limites estabelecidos 

pelas novas práticas liberalizantes e às condições criadas pelo mercado 

 Assim, cabe definir, para melhor situar nosso objeto de estudo, o que significou, no 

âmbito dessas políticas públicas, uma política cultural.  Segundo Philippe Urfalino, toda 

política pública persegue objetivos gerais e complexos; seu aspecto instrumental é 

fundamentalmente comum, operacionalizando os objetivos e selecionando os recursos a 

serem alocados, independentemente do seu objeto.  O que define, então, uma política pública 

cultural é justamente o conjunto de crenças e de concepções que se coloca entre seus meios e 

seus fins (Urfalino, 2004: 130).  Assim, tal política afirma-se através de um discurso que 

indica a necessidade de se construir ou de se redefinir uma identidade, reconhecida pela 

sociedade.  Esse discurso é operacionalizado por meio de medidas, regulamentos, atos 

administrativos e projetos culturais que, no seu conjunto, ensejam a construção de um 

amálgama de perspectivas e objetivos comuns, bem como de características que possam ser 

apontadas como componentes de uma dada identidade.  Segundo Eduardo Nivón Bolán, 

dentro dessa perspectiva, a política cultural seria uma política regulatória, pois sua eficiência 

se basearia na capacidade dos que tomam decisões para mobilizar recursos humanos e 

econômicos, com o objetivo de garantir um desenvolvimento equitativo dos diversos agentes 

institucionais atuantes nessa área, bem como daqueles interessados nessas atividades culturais 

(Bolán, 2006: 63).  Logo, o estudo de uma determinada política cultural comporta dois tipos 

de preocupação: a análise dos discursos que a embasam, em que podemos vislumbrar os 
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objetivos ideológicos e políticos que se encontram na sua elaboração (Chauí, Cândido, 

Abramo, Mostaço, 1985: 38-45) e o mapeamento do conjunto de medidas, regulamentos e 

projetos culturais que constituem sua prática e desvendam sua eficácia promovendo o contato 

do aparato estatal voltado para essa área com a sociedade que gera demandas nesse sentido.  

Segundo Lia Calabre: 

 
Por uma política pública cultural estamos considerando o planejamento e a execução e 
um conjunto ordenado e coerente de preceitos e objetivos que orientam linhas de ação 
mais imediatas no campo da cultura. (...) A recuperação de uma política cultural 
levada a cabo por um determinado governo ou em um período da história de um país 
pode ser realizada através do mapeamento das ações do Estado no campo da cultura, 
ainda que este não as tenha elaborado ou reunido como um todo coerente, como uma 
política determinada. (Calabre, 2010: 11). 

 

 Discurso e prática, os dois elementos que norteiam a construção de uma política 

cultural, são colocados como objetos de análise para a compreensão da mesma, para sua 

historicização.  A intervenção do Estado no campo cultural, em terras brasileiras, remonta às 

origens da formação do próprio Estado nacional, no início do século XIX; entretanto, a 

elaboração de uma política nacional de cultura só ocorrerá na segunda metade dos anos 

setenta, em pleno regime militar e dentro dos ditames de uma estrutura estatal autoritária.  

Entre esses dois momentos, a cultura brasileira, com suas práticas e representações, não 

passará incólume à ação estatal, quer seja através do apoio, quer seja através da censura e da 

repressão.  Da mesma forma, a dialética do construir e compreender far-se-á presente em todo 

esse período, ora de maneira mais exacerbada, ora tão fugaz e subliminar que foge à 

percepção menos cuidadosa.  Em função dessas características, a trajetória tem que ser 

delineada, considerando suas contradições e sua dialética, até para que possamos compreender 

como se constrói uma política cultural em tempos de arbítrio, na sufocada efervescência dos 

anos setenta. 

 

 

 

 

O Estado e a Organização da Cultura 
 

 Procurando atender os objetivos deste trabalho, consideramos política cultural como 

um conjunto de regras, regulamentos, propostas e projetos que procura construir uma 

intervenção sistemática na produção cultural de uma determinada sociedade, de forma seletiva 
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ou abrangente, legitimando a ação do Estado como regulador e interventor na ordem social, 

ao mesmo tempo em que busca consolidar uma determinada concepção de identidade 

nacional, que sirva aos interesses daqueles que se encontram no poder e seja aceita pela maior 

parte da sociedade à qual se dirige essa política.  Assim compreendida, podemos aceitar como 

momentos-chave de construção de uma política cultural na história do Brasil somente o 

período 1937-1945, que abrange o Estado Novo, e o Regime Militar, particularmente o 

governo Ernesto Geisel (1974-1979), quando esses elementos acima enumerados se fizeram 

presentes. 

 Mesmo não se constituindo como uma política cultural, há momentos de intervenção 

do Estado na produção cultural que devem ser considerados para que possamos compreender 

como se desenvolve a ação estatal nessa área; bem como para que possamos diferenciar a 

construção de uma política cultural, de forma sistemática e colocada em plano principal na 

relação do Estado com a sociedade, desses momentos em que tal ação se fez de forma pontual 

e secundária. 

 A relação entre o Estado e a cultura na sociedade brasileira sempre foi de grande 

proximidade e interseções.  Podemos considerar o primeiro momento na chegada da Corte 

portuguesa ao Brasil, em 1808, quando foram adotadas medidas que tinham como objetivo 

principal transformar o Rio de Janeiro no espaço apropriado para ser a sede do reino de 

Portugal e de seu império colonial.  A pequena cidade portuária passou por reformas urbanas, 

com construção de palácios, calçamento de ruas, ampliação do sistema de esgoto e de 

fornecimento de água, além da criação de espaços de artes e ciências como os cursos 

superiores, a Biblioteca Real, o Jardim Botânico, o Observatório Astronômico, dentre outros 

(Malerba, 2000: 125-194; Botelho, 2000: 38-39).  Algumas dessas medidas, como a criação 

dos cursos superiores, estendeu-se a outras cidades coloniais como Recife, Salvador e São 

Paulo, pois o objetivo era formar mão de obra especializada para o desempenho das funções 

que seriam necessárias à consolidação da monarquia e à administração do seu império 

colonial. 

 As medidas mais diretamente relacionadas à produção cultural chamam a atenção, ao 

percebermos o início de uma intervenção do Estado, naquele momento ainda em construção, 

nesse setor da vida social.  A transferência da Corte portuguesa para o Brasil, particularmente 

para o Rio de Janeiro, implicou não só o transplante de todos os seus órgãos administrativos e 

políticos para as terras tropicais, mas também dos seus projetos culturais, que há muito 

animavam a dinastia Bragança.  Aqui, ganharam importância a música erudita, tanto a de 

natureza sacra quanto a profana, as artes plásticas e a Biblioteca Real.  D. João VI criou, 
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ainda,  espaços de produção e de estudos na área musical, como a Capela Real, o Real Teatro 

de São Carlos e câmaras reais no Paço Real ou no palácio da Quinta da Boa Vista.  Todos 

esses espaços possuíam seus próprios administradores, na qualidade de inspetores e 

destinavam-se não só ao treinamento de músicos para execução de peças musicais, como 

também à educação musical, à copiagem e à produção dessas mesmas peças.  Destacaram-se, 

nesse cenário musical, o padre brasileiro José Maurício Nunes Garcia, o maior destaque na 

produção e na copiagem de obras sacras, e o compositor português Marcos Portugal, 

especializado no gênero operístico, dando destaque à produção musical profana (Lange, 1985: 

374-383). 

 A transferência da Biblioteca Real transformou-se, por si só, numa epopeia à parte, 

tendo em vista a grandiosidade da mesma e as dificuldades próprias da travessia do Atlântico 

de um tesouro daquele porte.  O transporte do acervo foi feito em três viagens e foi necessário 

todo um trabalho de preparação de infraestrutura para que a mesma pudesse ser guardada e 

preservada a contento num clima tropical.  Inicialmente, grande parte do acervo foi guardada 

nas dependências do Hospital da Ordem Terceira do Carmo e uma menor parte, no Paço Real.  

Em 1813, foi construído um prédio próprio, onde antes se localizavam as catacumbas dos 

religiosos da Ordem Terceira do Carmo, ali reunindo todo o acervo e sendo o mesmo aberto à 

consulta pública após a sua organização definitiva, em 1814 (Schwarcz, Azevedo, Costa, 

2002: 261-286).  A epopeia que caracteriza a transferência da Real Biblioteca justifica-se pelo 

fato de, primeiramente, ser um verdadeiro tesouro, no que concerne às artes e às ciências e, 

em segundo lugar, de ser vista como um índice do processo civilizatório que a partir daquele 

momento se estabelecia no Brasil e que teria continuidade com a proclamação do Império.  

Quando das negociações envolvendo o reconhecimento da independência do Brasil por 

Portugal, com intermediação inglesa, D. Pedro I ofereceu, para a compra do acervo da Real 

Biblioteca, naquele momento já denominada Imperial Biblioteca, a quantia de oitocentos 

contos de réis, uma verdadeira fortuna (Schwarcz, Azevedo, Costa, 2002: 387-416).  A 

permanência da biblioteca em terras brasileiras significava, pois, a continuidade de um projeto 

político identificado com a dinastia Bragança; também significava um marco no processo 

civilizatório que se iniciou com a transferência do Corte portuguesa para o Brasil em 1808. 

 Outro aspecto relevante a ser destacado dentre as intervenções realizadas por D. João 

foi seu apoio às artes plásticas, representado pela vinda de uma missão artística francesa ao 

Brasil em 1816.  Aproveitando-se da perda de status de vários artistas na França, em 

decorrência da derrota de Napoleão Bonaparte e do fim do seu governo, assessores de D. João 

convidaram vários deles para vir ao Brasil, com o objetivo principal de construir aqui uma 
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Real Academia de Belas Artes.  Dentre os que aceitaram tal empreitada destacaram-se 

Joachim Lebreton (ex-secretário perpétuo da classe de belas artes do Instituto de França), 

Nicolas-Antoine Taunay (pintor do mesmo Instituto), Auguste-Marie Taunay (escultor), Jean-

Baptiste Debret (pintor de história e decoração) e Grandjean de Montigny (arquiteto); destes, 

apenas Nicolas-Antoine Taunay permaneceu no Brasil após o retorno de D. João a Portugal, 

integrando, na Corte, o círculo mais próximo ao novo Imperador (Schwarcz, 2008: 197-1998).  

Isso é explicado porque o projeto de constituição de uma Real Academia de Belas Artes 

demorou a sair, tendo sido criada em 1816, por decreto real, somente a Escola Real das 

Ciências, Artes e Ofícios, o que não atendia às expectativas dos artistas imigrados.  Só em 23 

de novembro de 1820, também por decreto real, a referida Escola Real foi transformada em 

Academia Real de Belas Artes, consolidando assim a proposta original e constituindo-se em 

mais um marco no processo civilizatório desencadeado com a transferência da Corte 

(Schwarcz, 2008: 234-235).  Formados e influenciados dentro dos parâmetros e dos princípios 

do neoclassicismo, dominante no cenário europeu desde o fim do século XIX, os artistas 

franceses demoraram a se integrar na sociedade brasileira, desenvolvendo seus trabalhos mais 

com interesse científico, de observadores.  Com o passar dos anos, alguns conseguiram 

adequar-se à exótica sociedade tropical, pois estranhavam, e muito, os costumes e os hábitos 

das gentes que aqui habitavam, assim como estranhavam a luminosidade e a exuberância das 

cores, da fauna e da flora, tudo se constituindo para eles num cenário a ser desvendado, 

conhecido, para que pudessem, enfim, produzir. 

 Estabelecidas as bases do processo civilizatório, com a independência e a proclamação 

do Império, D. Pedro I deu continuidade aos esforços de seu pai, D. João.  Tratava-se, pois, de 

transportar para o novo Império os marcos civilizatórios europeus, consolidando a instalação 

de uma corte europeia em terras brasileiras, bem como de suas instituições e de seus 

princípios legais, religiosos e científicos.  O Império brasileiro foi continuidade e não 

inovação, mantendo o projeto cultural de caráter civilizatório referenciado na cultura 

européia, embora não fosse possível ignorar a realidade cultural brasileira que todos os dias 

invadia os espaços civilizados onde a Corte se refugiava.  Foi preciso a renúncia do imperador 

e a instauração da Regência, em 1831, para ter início um processo de absorção lenta da 

cultura que se produzia nas ruas e se fazia presente nas casas grandes e nas senzalas, nos 

sobrados e nos mocambos. 

 Durante a Regência (1831-1840) foram criadas três instituições de grande importância 

que juntamente com a Imperial Biblioteca e a Imperial Academia de Belas Artes 

consolidaram o processo civilizatório desejado pelo Império: o Imperial Colégio Pedro II, o 
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Arquivo Público e o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro.  O Imperial Colégio de Pedro 

II, criado por decreto de 2 de dezembro de 1837, data de aniversário do jovem imperador, sob 

inspiração do ministro Bernardo Pereira de Vasconcelos, teria como objetivo servir de 

inspiração aos demais estabelecimentos de ensino secundário existentes no país, bem como 

formar uma elite que teria acesso aos cursos superiores e aos altos cargos da burocracia 

imperial.  O Arquivo Público, criado em 2 de janeiro de 1838, subordinado à Secretaria do 

Império, teria como objetivo sistematizar a coleta, a guarda e a preservação de documentos e 

informações necessários ao bom desempenho da administração imperial, obedecendo a um 

processo moderno, inspirado no arquivo público francês, diferente daquele adotado pela 

prática arquivística portuguesa.  O Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, fundado em 21 

de outubro de 1838, teve como modelo o Instituto Histórico francês e seria o principal 

estimulador de estudos sobre aspectos históricos e geográficos brasileiros, construindo um 

mosaico que, arrumado convenientemente, formularia nossos primeiros ideais de brasilidade, 

de identidade nacional (Neves, Machado, 1999: 258-269).71

 O Segundo Reinado, entre 1840 e 1889, aprofundou a presença do Estado no campo 

das atividades culturais mediante uma série de intervenções e de apoios um tanto quanto 

desconexos, mas cujo objetivo principal foi o de situar o Império brasileiro no campo das 

nações civilizadas, um representante da cultura europeia na América.  Assim, D. Pedro II, 

pessoalmente ou através de ordens religiosas, de sociedades comerciais ou de instituições do 

Estado e particulares, apoiou e promoveu artistas, concedendo-lhes bolsas de estudos, 

financiando espetáculos e promovendo a presença brasileira em exposições realizadas na 

Europa e nos Estados Unidos.  Pessoalmente, o Imperador participou ativamente de exames 

realizados para ingresso de professores e para acesso às cátedras do Colégio Pedro II, 

estimulou os estudos e pesquisas nos cursos superiores, inclusive, convidando especialistas 

estrangeiros nas áreas de medicina e engenharia para que ministrassem cursos e formassem 

pesquisadores.  No campo das artes plásticas, destacou-se seu apoio à Imperial Academia de 

Belas Artes e, no campo da música erudita, a fundação do Conservatório Nacional de Música, 

em 1848, o qual se transformaria, em 1857, na Imperial Academia de Música e Ópera 

Nacional (Lange, 1985: 389-396).  A atuação do Imperador no campo das ciências e das artes 

foi reconhecida não só no Brasil como nos grandes centros cosmopolitas europeus e norte-

americanos, sendo objeto de admiração (Queiroz, 2010: 95-110; Schwarcz, 1998: 125-157). 

 

                                                 
71 Sobre o IHGB, cf. tb. GUIMARÃES, Manoel Luiz Salgado. Nação e Civilização nos Trópicos: o Instituto 

Histórico e Geográfico Brasileiro e o projeto de uma história nacional. Estudos Históricos, Rio de Janeiro, n. 1, 
1988, p. 5 – 27. 
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 Durante o segundo reinado, o Rio de Janeiro tornou-se a capital cultural da América 

do Sul, os cursos superiores desenvolveram-se e os artistas brasileiros foram consagrados no 

exterior.  Consolidou-se uma imagem do país em que a cultura européia aparecia como 

hegemônica contrapondo-se a uma natureza exuberante, diversificada e rica, onde se 

destacava, pela submissão, o indígena, servindo como fundamento da identidade nacional 

(Mello e Souza, 1985: 343-355).  Colaborando com essa construção idealista, no campo das 

artes plásticas, destacaram-se os pintores Pedro Américo e Vitor Meirelles (Barata, 1985: 

409-424), sempre desenvolvendo temas referentes à história brasileira e às guerras pátrias e, 

no campo da música erudita, o compositor Antonio Carlos Gomes, autor de óperas aclamadas 

na Europa, seguindo um estilo wagneriano (Lange, 1985: 400-406).  No decorrer do longo 

reinado de D. Pedro II, o incentivo às artes e à ciência tinha por objetivo situar o Império 

brasileiro entre as nações civilizadas e, por meio da concessão de bolsas a artistas e cientistas 

para estudos no exterior e da participação nos salões e nas exposições realizadas nos grandes 

centros, divulgar a imagem de um país exótico, porém integrante do processo civilizatório 

cuja referência era a cultura europeia.  Assim, éramos originais, pois estávamos afastados dos 

grandes centros da cultura, em uma terra exótica e exuberante; porém, ao mesmo tempo, 

reproduzíamos valores e padrões estéticos europeus, afirmando a supremacia do homem e da 

cultura sobre a natureza. 

 Tais valores foram perpetuados na primeira fase do período republicano, influenciados 

por um cientificismo caboclo que apresentava a natureza como uma fera a ser domada e o 

homem brasileiro como um modelo a ser esculpido pelas duras ferramentas do racionalismo 

científico.  A recusa aos elementos característicos dos tipos populares, à cultura indígena e à 

africana, somava-se à orientação liberal que preconizava a arte como mercadoria.  Nesse 

mesmo período, entre o final do século XIX e as primeiras décadas do século XX, o advento 

do cinema e do teatro popular acabou por fortalecer a ideia de consumo e diversão como 

parâmetros para a produção artística da época, além de aprofundar a separação existente entre 

cultura erudita, destinada ao consumo das elites, e cultura popular, voltada para o consumo 

dos segmentos populares ou produzida por estes mesmos segmentos.  Quanto à intervenção 

do Estado na área cultural, predominaram ações de natureza educativa e científica: as 

instituições artísticas criadas durante o Império foram colocadas a serviço de um racionalismo 

científico e republicano, em moldes liberais.  Por outro lado, o Império foi apresentado como 

símbolo de atraso cultural, pela manutenção do vínculo com a monarquia portuguesa e pela 

ligação extrema com a Igreja Católica e, consequentemente, com o período colonial.  Destaca-

se, pois, uma produção literária na qual o Naturalismo e o Parnasianismo foram os estilos 
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consagrados e a cultura bacharelesca, que faz questão de determinar a separação entre o 

erudito e o popular, reservando ao primeiro os espaços civilizados e, ao segundo, às 

manifestações populares, o atraso e a barbárie (Bosi, 1985: 293-319).  Ironia do destino, foi 

justamente no campo da cultura popular que houve maior desenvolvimento das práticas 

culturais, que acabariam, mais à frente, por se tornar fundamentos da brasilidade, o que 

ocorreu, por exemplo, com o samba.72

 Na década de 1920, as contradições emergiram com força, destacando-se a Semana de 

Arte Moderna, realizada em São Paulo, em fevereiro de 1922.  A economia cafeeira, de base 

agroexportadora, possibilitara o crescimento do mercado interno, uma relativa urbanização e o 

crescimento da classe média urbana; nos grandes centros, aparecia uma classe operária que se 

organizava em sindicatos, adotando ideologias como o anarquismo e o socialismo; ao mesmo 

tempo, um empresariado industrial exigia maior intervenção do Estado na economia, 

contrariando os interesses dos grandes exportadores que desejavam manter o livre comércio e 

a tímida presença estatal no setor.  A produção cultural acompanhou essa tendência, 

realizando crítica às produções literárias parnasianas, tidas como excessivamente 

referenciadas na cultura europeia, e à produção musical dos grandes salões da elite política 

radicada no Rio de Janeiro.

 

73

 

  Temáticas nacionalistas se desenvolveram: a preocupação com 

o homem brasileiro e com a nossa identidade nacional, uma nova forma de se ver a cultura 

popular, tudo isso enriquecido pela importação de técnicas e de propostas estéticas 

estrangeiras de vanguarda, o que preparou o terreno para o desenvolvimento do modernismo 

brasileiro.  Toda essa conjuntura, somada à crise de 1929 e às pressões da sociedade para a 

efetivação de políticas públicas, acabou por redefinir o papel do Estado, como interventor, 

uma tendência que se consolidou a partir de 1930. 

 

 

 

 

 

                                                 
72 Sobre o desenvolvimento do samba como estilo musical genuinamente brasileiro, cf. VIANNA, Hermano. O 

Mistério do samba. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor: Ed. UFRJ, 1995. 
73 As transformações ocorridas na produção intelectual, que acabaram por produzir a base sobre a qual se erigiu 

o movimento modernista, podem ser verificadas com mais atenção em SEVCENKO, Nicolau. Literatura como 
missão: Tensões sociais e criação cultural na Primeira República. 2 ed. São Paulo: Brasiliense, 1985, p. 25-119; 
e MOTA, Carlos Guilherme. Ideologia da cultura brasileira (1933-1974). 6 ed. São Paulo: Ática, 1990, p. 17-
51; MICELI, Sérgio. Intelectuais e classe dirigente no Brasil (1920-1945). São Paulo: Difel, 1979, p. 1-68. 
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O Estado e a intervenção na Cultura 
 

 Os anos trinta foram marcados justamente pela reconstrução do aparato estatal, agora 

fortalecido, para atender às demandas criadas pela grave crise econômica mundial, iniciada 

em outubro de 1929, e para fazer frente aos modelos autoritários, de estruturas estatais 

hipertrofiadas, consagrados pelos regimes fascistas e o socialismo soviético.  O 

fortalecimento do aparato estatal era, portanto, uma necessidade e um objetivo: a partir do 

momento em que o Estado dispusesse de instrumentos que lhe possibilitassem interferir em 

vários setores da sociedade, poderia formular políticas mais consistentes e efetivas e alterar, 

ou mudar significativamente, a estrutura social e econômica brasileira.  Por dispor desses 

instrumentos e deles poder fazer uso de forma arbitrária, a conhecida Era Vargas deixou 

marcas profundas no panorama cultural brasileiro, pois, pela primeira vez, tivemos uma 

política cultural efetivamente articulada como política pública e com os interesses do Estado, 

sobretudo no período compreendido entre 1934 e 1945, quando esteve à frente do Ministério 

da Educação e Saúde Pública, Gustavo Capanema (Schwartzman, Bomeny, Costa, 2000: 97-

122). 

 A área cultural passou por uma intensa reformulação, sendo criados organismos 

estatais, com o objetivo de proteger e difundir a produção cultural, valorizando a cultura 

popular e promovendo a afirmação de um sentimento nacionalista que procurava integrar 

Estado e povo na nação.  No que diz respeito à política para os museus e o patrimônio 

histórico e artístico, com a criação do Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

(SPHAN), em 1937, através da Lei nº. 378, de 13 de janeiro de 1937, regulamentada pelo 

Decreto-Lei nº 25, de 30 de novembro de 1937, já sob a vigência do Estado Novo, foram 

definidas as linhas de atuação nessa área.  A participação de modernistas na adoção dessa 

política e na constituição do SPHAN é notória, destacando-se Mário de Andrade e Rodrigo 

Melo Franco de Andrade, seu primeiro diretor, cargo no qual se manteve até 1967 (Calabre, 

2009: 21-26).  Outros ainda participaram do trabalho de construção do SPHAN, contribuindo 

de maneira decisiva para a formulação de políticas e o desenvolvimento de práticas que 

passariam a caracterizar esse Serviço, como Carlos Drummond de Andrade, Gilberto Freyre, 

Lúcio Costa e outros.74

                                                 
74 Sobre a participação de intelectuais modernistas na área cultural nos anos trinta e quarenta, cf. 

CAVALCANTI, Lauro (org.). Modernistas na repartição. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, Paço Imperial, 
Tempo Brasileiro, 1993. 
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 Não obstante a formulação de um projeto político comum, que certamente envolvia os 

intelectuais modernistas, havia algumas contradições entre a proposta original de Mário de 

Andrade, desenvolvida no âmbito do Departamento de Cultura do Estado de São Paulo, e 

aquela que finalmente foi adotada sob a direção de Rodrigo Melo Franco de Andrade.  Se a 

proposta de Mário de Andrade possuía um fundamento antropológico, prestigiando as 

manifestações culturais folclóricas e a produção artesanal popular, a proposta adotada possuía 

caráter mais patrimonialista, privilegiando os aspectos arquitetônicos, históricos e artísticos 

relacionados aos grandes monumentos produzidos pelas elites econômicas e políticas.  

Apontando tal contradição, Sergio Miceli assim conclui: 

 

(...) Nesse sentido, o Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN) é 
um capítulo da história institucional da geração modernista, um passo decisivo da 
intervenção governamental no âmbito da cultura e o lance acertado de um regime 
autoritário empenhado em construir uma “identidade nacional” iluminista no trópico 
dependente. (Miceli, 2001: 359-360). 

 

 Essa postura acaba por reforçar determinada concepção patrimonialista de cultura, 

segundo a qual a cultura brasileira estava representada em suas obras de arte plástica, 

arquitetônica ou com valor histórico, e a política oficial voltada para essa área deveria realizar 

o inventário desses bens, registrando os mesmos, preservando-os na medida do possível e 

historicizando sua produção (Calabre, 2009: 22-26).  Tal prática possibilitou construir um 

discurso que realçasse a nossa singularidade, constituindo, portanto, um dos alicerces da 

identidade nacional.  A defesa do patrimônio não obedeceu a critérios mercadológicos, mas 

ideológicos; a identificação de um bem histórico e artístico, que pudesse ser considerado um 

patrimônio nacional, seguiu preceitos que se relacionaram com a história de sua produção, a 

determinação de sua origem e do seu significado no momento em que foi produzido, sua 

relação com a memória a ser preservada e que, no conjunto, integrou um índice de 

significados que constituíram a identidade nacional.  Essa proposta de política cultural 

marcou indelevelmente as propostas e as práticas culturais veiculadas pelo Estado até meados 

dos anos setenta. 

 A atuação do Estado, nesse período, não se limitou à criação do SPHAN, voltando-se 

também para a valorização das atividades folclóricas e da produção artesanal popular, a 

remodelação arquitetônica dos prédios públicos - utilizando-se para tal a arquitetura 

modernista - e o incentivo à produção artística com o financiamento às artes plásticas e à 

música erudita, integrando-se à expansão dos meios de comunicação verificada nessa época.  

O conjunto das medidas tomadas pelo Estado somava-se às nascentes indústrias fonográfica e 



 91 

cinematográfica e ao rádio, como meio de comunicação privilegiado, enfatizando modismos e 

gerando novos costumes, características de um mercado de bens culturais em formação.75

 Outra vertente que marcou a proposta de política cultural nesse período foi a 

instrumentalização da produção artística e cultural como meio de propaganda, aqui entendida 

não como mera difusão das ações realizadas pelo aparelho estatal, mas como algo maior: a 

construção de uma identidade nacional que tinha como objetivos a união de todos os 

brasileiros em torno de um projeto de desenvolvimento econômico, cujas principais 

referências foram a expansão da fronteira agrícola, a indústria e o trabalho assalariado.  O 

Canto Orfeônico proposto por Heitor Villa-Lobos foi uma atividade que sintetizou esses 

objetivos e essas características.  O apoio efetivo dado pelo Estado Novo a essa atividade bem 

demonstrou o interesse no seu potencial como instrumento de formação e de difusão do 

sentimento nacionalista, entretanto, contradições e conflitos decorrentes da relação 

desenvolvida entre Estado e criação artística, existiram e acabaram por caracterizar essa 

prática.

 

76

 O cinema não ficou de fora desse projeto de política cultural empreendido a partir de 

1934.  A entrada do Estado nessa área deu-se com os cuidados devidos a uma atividade que 

era considerada mais comercial do que cultural, mais apta aos interesses particulares do que 

aqueles próprios do Estado e profundamente controlada pelo produto de origem estrangeira, 

principalmente o de origem norte-americana.  Dessa forma, a regulamentação dessa atividade 

seria a preocupação primeira, somente depois os interesses estatais voltaram-se para a 

produção e a difusão. 

 

 A primeira norma jurídica a versar sobre a atividade cinematográfica foi o decreto n° 

18.527, de 1928, que dizia respeito somente à obrigatoriedade da apresentação dos programas 

dos cinematógrafos então existentes à Censura das Casas de Diversões do Distrito Federal.77

                                                 
75 Sobre a adoção de políticas para a área cultural no período Gustavo Capanema (1934-1945), cf. CALABRE, 

Lia. Políticas culturais no Brasil: dos anos 1930 ao século XXI. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2009, p. 15-44; e 
BOTELHO, Isaura. Op. cit. p. 40. Sobre a expansão dos meios de comunicação e os primórdios de uma 
indústria cultural nesse período, cf. tb. ORTIZ, Renato. A moderna tradição brasileira. Cultura Brasileira e 
Indústria Cultural. São Paulo: Brasiliense, 1988 (224 p.), p. 48-56. 

  

Tratando-se de uma época conturbada política e socialmente, como foi o final da década de 

vinte, não é de se estranhar que a inicial presença do Estado na atividade cinematográfica 

tenha se dado na forma de controle de sua difusão, através da censura. 

76 Sobre o projeto do Canto Orfeônico, cf. SCHWARTZMAN, Simon et al. Tempos de Capanema. Op. cit. p. 
107-111. Sobre as críticas, contradições e conflitos decorrentes dessa atividade artística, cf. WISNIK, José 
Miguel. Getúlio da Paixão Cearense (Villa-Lobos e o Estado Novo). In SQUEFF, Enio; WISNIK, José 
Miguel. O Nacional e o Popular na cultura brasileira. 2 ed. São Paulo: Brasiliense, 1983, p. 129-191. 

77 ALTBERG, Júlia de Abreu. Política cultural de Cinema. Rio de Janeiro: FUNARTE/IUPERJ, Mimeo, 1983, 
p. 7. 
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 Com as transformações advindas no pós-1930, a atividade cinematográfica não 

poderia ficar à margem dos processos intervencionistas por parte do Estado, que teriam lugar 

a partir de então.  O decreto-lei n° 21.240, de 1932, estabeleceu as bases de uma futura 

política para a área cinematográfica: colocou a censura como atividade exclusivamente do 

governo federal; fixou uma “taxa cinematográfica para a educação popular”, cobrada 

referencialmente à metragem de cada filme estrangeiro que adentrasse ao mercado nacional; e 

abriu margem a uma tímida reserva de mercado, ao atribuir agora ao Ministério da Educação 

e Saúde Pública a função de reservar uma proporção de metragem de filmes nacionais a serem 

incluídos na programação de cada mês.78

 Ainda demonstrando grande contradição em suas intervenções na área 

cinematográfica, o Estado acabou por provocar uma divisão entre o filme cultural e o filme 

comercial, o que prevaleceu, em termos absolutos, até a criação do Instituto Nacional de 

Cinema (INC), em 1966.  Com o decreto 24.651, de 1934, coube ao Estado apoiar e estimular 

a produção e a difusão de filmes educativos: cinejornais, documentários e curtas-metragens 

em geral, provocando grande aumento desse tipo de produção (Catani, 1987: 284).  

Corroborando a postura nacionalista, que já vinha tomando conta dos posicionamentos 

adotados pelo Estado a partir de 1930, e para disciplinar o aumento da produção de filmes 

educativos, que teve lugar a partir do referido decreto 24.651 de 1934, foi criado o Instituto 

Nacional do Cinema Educativo (INCE), através do artigo 40 da Lei n° 378, de 13 de janeiro 

de 1937, que reorganizou o Ministério da Educação e Saúde Pública.  O INCE funcionou até 

1966, quando foi absorvido pelo recém-criado Instituto Nacional do Cinema (INC), e 

produziu no decorrer de sua existência, dezenas de filmes educativos, construindo um acervo 

importantíssimo no campo do registro audiovisual do folclore, das manifestações culturais 

populares e do nosso patrimônio histórico e artístico.

 

79

 Nesse estágio, encontramos a atuação do Estado dentro dos limites impostos pela 

liberdade de comércio: não intervindo na livre circulação do produto estrangeiro no mercado 

nacional e procurando, por outro lado, estimular e difundir filmes de caráter educativo e, 

obviamente, nacionalista.  Não por acaso foi entregue a Humberto Mauro, profícuo cineasta 

de posturas nitidamente nacionalistas, a direção do INCE, que canalizou para essa nova 

função toda a sua capacidade criativa, o que bem pode ser dimensionado através do exemplo 

 

                                                 
78 Idem, p. 9. 
79 Sobre a criação do INCE e sua relação com a política cinematográfica do Estado Novo, cf. SIMIS, Anita. 

Estado e Cinema no Brasil. São Paulo: Annablume, 1996, 312p, p. 115-130; sobre a produção do INCE, cf. 
SOUZA, Carlos Roberto de. Catálogo de Filmes produzidos pelo INCE. Rio de Janeiro: Fundação do Cinema 
Brasileiro/MINC, 1990 (Série Documentos). 
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de O Descobrimento do Brasil, cuja parte musical contou com a assinatura de Villa-Lobos.80  

O Estado Novo, criado a partir de novembro de 1937, somente exacerbou esse 

posicionamento.  A dissociação entre Estado e produção cinematográfica nacional foi de tal 

monta, que a norma jurídica que instituiu a reserva de mercado em nosso país, o Decreto-Lei 

n° 1949, de dezembro de 1939, estabeleceu a obrigatoriedade pífia de um único filme 

nacional de longa-metragem por sala de cinema durante o ano.  O mesmo dispositivo legal 

também criava a obrigatoriedade de exibição de um filme de curta-metragem, devidamente 

selecionado pelo Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP), antes de qualquer longa-

metragem exibido pelo circuito exibidor (Catani, 1987: 284).  Prosseguindo com essa prática 

intervencionista, o Estado criou, devidamente subordinado ao DIP, o Conselho Nacional de 

Cinematografia, órgão colegiado influenciado pelo espírito corporativista que marcava a 

época, composto por um representante de cada categoria da área cinematográfica - produtores, 

exibidores, distribuidores e importadores, coordenados pelo Diretor-Geral do DIP – que tinha 

como funções regular as relações entre esses setores, promover e fiscalizar a produção, a 

circulação, a propaganda e a exibição de películas cinematográficas brasileiras em todo o 

território nacional.  Esse mesmo Conselho propôs o aumento da reserva de mercado de um 

único filme para três, no ano de 1946.81

 Com a redemocratização, o Estado foi redimensionado na Constituição de 1946, 

perdendo grande parte do seu instrumental interventor e regulador, característico do Estado 

Novo.  A ação cultural estatal foi bastante reduzida e, paralelamente, expandiu-se o mercado 

cultural, com o surgimento das redes de televisão, o aumento do número de emissoras de 

rádio, a consolidação da indústria fonográfica e a expansão das salas de cinema, como 

espaços apropriados à exibição dos produtos estrangeiros.  A ação do Estado nesse período foi 

marcada por ações pontuais na área das artes cênicas e do folclore, destacando-se mais, no 

entanto, pelo privilégio concedido à arquitetura modernista na construção de Brasília 

(Calabre, 2009: 45-56).  Passando a sociedade brasileira por um processo de intensa 

participação política e de organização da sociedade civil, a presença do capital privado no 

desenvolvimento dos meios de comunicação, dos espetáculos teatrais e dos museus tornou-se 

algo comum, da mesma forma que organizações estudantis e até sindicatos de trabalhadores 

 

                                                 
80 Sobre o filme O Descobrimento do Brasil, cf. MORETTIN, Eduardo Victorio. Produção e formas de 

circulação do tema do Descobrimento do Brasil: uma análise de seu percurso e do filme O Descobrimento do 
Brasil (1937) de Humberto Mauro. Revista Brasileira de História, São Paulo, v. 20, n. 39, p. 135-165, 2000. 

81 ALTBERG, Júlia de Abreu. Op. cit. p. 11. Para uma análise mais detida da produção cinematográfica 
estimulada pelo DIP e o uso do cinema como meio de propaganda. cf. SIMIS, Anita. Estado e cinema no 
Brasil. São Paulo: Annablume, 1996, p. 41-66. 
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constituíram suas próprias organizações ou departamentos culturais, destacando-se, nesse 

cenário, o Centro Popular de Cultura (CPC) da União Nacional dos Estudantes (UNE).82

 Nesse período, destacaram-se as ações do Estado nas áreas do folclore e do teatro e no 

incentivo ao debate sobre as grandes questões estruturais, identificadas como obstáculos ao 

pleno desenvolvimento econômico e social brasileiro.  Um grande passo nesse sentido foi a 

desvinculação entre as áreas da Saúde, da Educação, sendo criado, em 1953, o Ministério da 

Educação e Cultura, instrumento essencial na formulação de políticas tanto na área 

educacional quanto cultural.  Em 1958, resultado de intenso debate em suas respectivas áreas, 

tanto o folclore quanto o teatro foram objeto de regulamentação com a criação da Campanha 

de Defesa do Folclore Brasileiro (CFFB), através do Decreto nº. 43.178, de 05 de fevereiro, e 

com a instituição do regimento interno do Serviço Nacional de Teatro, através do Decreto nº. 

44.318 de 21 de agosto.  No campo do folclore, anteriormente a 1958, haviam-se realizado 

três congressos brasileiros, fornecendo ao Estado os subsídios necessários para a criação da 

referida Campanha.  No campo do teatro, até por tratar-se de uma atividade mais afeita à 

iniciativa privada, a intervenção estatal foi mais pontual, porém, havia-se criado, em 21 de 

março de 1956, através do Decreto nº. 38.912, o Teatro Nacional de Comédia e, em 26 de 

junho de 1958, através do Decreto nº 43.928, a Campanha Nacional de Teatro, instrumentos 

do Serviço Nacional de Teatro, que acabaram por fomentar as produções teatrais nos grandes 

centros urbanos brasileiros.  Já o debate sobre questões estruturais consideradas estratégicas 

ficou a cargo do Instituto Superior de Estudos Brasileiros (ISEB), criado pelo Decreto nº. 

37.608, de 14 de julho de 1955, vinculado ao Ministério da Educação e Cultura.  Esse 

Instituto desenvolveu intensa atividade, reunindo em torno de si, em sua grande parte, 

intelectuais afinados com as propostas desenvolvimentistas e reformistas, os quais se faziam 

presentes nos grandes debates que tinham lugar na sociedade brasileira (Calabre, 2009: 50-

54).

 

83

 Ao mesmo tempo, como já foi dito anteriormente, esse momento é o de afirmação de 

um nascente mercado de bens culturais e consequentemente de formação de uma indústria 

cultural, em que a massificação e a padronização foram características essenciais.  O processo 

de modernização vivenciado pela sociedade brasileira produziu condições para novos estilos 

 

                                                 
82 Sobre o CPC da UNE, cf. SOUZA, Miliandre Garcia de. Do teatro militante à música engajada. A experiência 

do CPC da UNE (1958-1964). São Paulo: Fundação Perseu Abramo, 2007; e BERLINCK, Manoel T. O Centro 
Popular de Cultura da UNE. Campinas, SP: Papirus, 1984. 

83 Sobre o ISEB, cf. FRANCO, Maria Sylvia Carvalho. O Tempo das Ilusões. In CHAUÍ, Marilena (org.). 
Ideologia e mobilização popular. Rio de Janeiro: Paz e Terra: Centro de Estudos de Cultura Contemporânea, 
1978, p. 151-209; e TOLEDO, Caio Navarro de. ISEB: Fábrica de Ideologias. 2 ed. Campinas, SP: Editora da 
UNICAMP, 1997. 
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no campo da moda, do consumo alimentar e até das relações sociais e familiares, mas também 

produziu um acirramento das contradições sociais, bem caracterizado pelo incremento do 

êxodo rural, a partir da segunda metade dos anos cinquenta, e pela expansão de favelas, de 

bairros periféricos e de outras áreas dos grandes centros urbanos onde se concentrava a 

população de baixa renda (Ortiz, 1988: 108-110).  Essas contradições poderiam apontar um 

descompasso entre o processo de modernização e a expansão da indústria cultural, mas 

suscitaram, na verdade, o aumento das atividades artísticas e culturais voltadas justamente aos 

setores sociais que emergiam desse processo econômico, principalmente os trabalhadores e as 

classes médias na região Sudeste, onde tinha lugar um intenso crescimento industrial.  Nesta 

região e nas capitais de vários estados, crescia o público estudantil, estimulado pela expansão 

dos cursos superiores e do ensino secundário, que participaria dos debates, das atividades 

culturais e políticas do período, adquirindo consciência sobre o processo de modernização e 

sobre suas profundas contradições (Mello, Novais, 1998: 562-574). 

 No campo cinematográfico, o debate não foi menor.  O INCE, criado durante o Estado 

Novo, fora relegado a um segundo plano, o que fez decair significativamente a produção de 

filmes educativos; por outro lado, a participação do Estado na área cinematográfica limitava-

se à regulamentação e ao incentivo à produção de filmes, não entrando no mercado exibidor, 

que era dominado pelo produto estrangeiro.  Tratando o cinema como produto comercial e a 

atividade cinematográfica como atividade industrial (a chamada indústria cinematográfica), 

ainda que incipiente, o Estado estimulou o debate de forma a buscar, em conjunto com 

empresários, diretores, produtores e críticos, envolvidos nesse processo, possíveis soluções 

para os problemas que a produção cinematográfica encontrava em nosso país.  O próprio 

INCE sofreu com esse relativo abandono, reduzindo sua produção, a qual só se tornou viável 

por meio de convênios com outras instituições públicas, como no caso dos curtas-metragens 

sobre as cidades históricas, realizados com apoio do SPHAN.  No período compreendido 

entre 1947 e 1964, produziu somente 118 filmes educativos, numa média inferior a dez filmes 

por ano.  O processo de esvaziamento culminou na gestão de Flávio Tambelini, em 1961, o 

qual vai retirar do INCE seu caráter exclusivamente educativo, preparando o terreno para o 

advento do Instituto Nacional do Cinema (INC), que será criado em 1966, voltado ao apoio à 

produção de filmes de caráter comercial (Calabre, 2009: 47-48). 

 O período que teve início com o processo de redemocratização, após 1945, trouxe de 

volta um Estado menos intervencionista, mais condescendente com a liberdade de exibição e 

a circulação de filmes no mercado nacional.  Ao mesmo tempo, os setores ligados à produção 

cinematográfica passaram a demonstrar maior capacidade de organização e de pressão na 
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defesa dos seus interesses.  Duas medidas, no entanto, abriram essa nova fase e foram 

extremamente importantes para caracterizá-la: a Lei n° 790, de agosto de 1949, que concedeu 

isenção de direitos e taxas aduaneiras, durante um período de cinco anos, para a importação 

de material destinado à indústria cinematográfica nacional; e o Decreto n° 30.179, de 

novembro de 1951, que aumentou a reserva de mercado para o produto nacional, 

estabelecendo a proporção de um filme brasileiro para cada oito estrangeiros (Catani, 1987: 

285).  Essas duas normas - acompanhadas do crescimento do mercado consumidor, com o 

grande desenvolvimento urbano pelo que o país passou após a década de 1940 - criaram 

condições para a implantação, em bases mais sólidas, de produtoras de filmes, as quais já 

haviam garantido para si percentual respeitável de um mercado que crescia rapidamente, 

graças, inclusive, à grande penetração dos filmes hollywoodianos em nosso país. 

 A eleição de Getúlio Vargas, em 1950, proporcionou o retorno de ideais nacionalistas 

mais exacerbados, agora acompanhados de todo um processo de mobilização e de organização 

do setor cinematográfico, o que resultou na intensa preparação de uma política cultural para a 

área de cinema, que só começou a ser posta em prática, efetivamente, após 1966.  Fiel aos 

seus princípios intervencionistas e nacionalistas, o governo Vargas incumbiu o cineasta 

Alberto Cavalcanti, com grande prestígio internacional, de preparar um projeto de criação de 

um órgão estatal de cinema, instituindo, para tal fim, a Comissão Nacional de Cinema, em 

1951.  A Comissão, no entanto, teve vida curta, face ao arquivamento de suas propostas pelo 

Congresso Nacional, segundo consta, por pressão dos setores ligados ao cinema estrangeiro.84

 Os anos cinquenta ficaram mais conhecidos, como a época dos congressos de cinema e 

das comissões de cinema.  Frutos próprios da época, os congressos situaram-se dentro dos 

parâmetros do nacionalismo traçado na segunda fase do getulismo.  O I Congresso Nacional 

de Cinema ocorreu em São Paulo, em 1952, e teve como fantasma a assombrá-lo o já definido 

fracasso do projeto Vera Cruz; já o II Congresso ocorreu no Rio de Janeiro, em 1953, e 

sedimentou a presença de um setor em crescimento dentro da produção cinematográfica 

nacional: os cineastas vinculados a um pensamento nacional-reformista, defendendo ideais 

nacionalistas sublinhados por preocupações de caráter reformista de esquerda.  Nesses 

congressos, ganhou corpo a ideia da criação de um Instituto Nacional de Cinema, forma mais 

aprimorada de intervenção do Estado na produção e na difusão cinematográficas.

 

85

                                                 
84 ALTBERG, Júlia de Abreu. Op. cit. p. 12. Sobre a criação do Conselho Nacional de Cinema e os debates que 

cercaram tal processo, cf. SIMIS, Anita. Estado e cinema no Brasil. Op. cit. p. 137-147. 

  Como 

85 Cf. SOUZA, José Inácio de Melo. A Esquerda e a concepção de um novo cinema. In SOUZA, José Inácio de 
Melo. Congressos, patriotas e ilusões (Subsídios para uma História dos Congressos de Cinema). Rio de 
Janeiro: FUNARTE, Mimeo, 1981, p.31-51. 
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consequência direta dessas discussões, proliferaram as comissões estaduais e municipais de 

cinema, destacando-se a Comissão Municipal de São Paulo, e chegando, até, à criação de uma 

Comissão Federal de Cinema, por Juscelino Kubitschek, em 1956 (Catani, 1987: 286). 

 As propostas que se desenvolveram a partir das referidas comissões diziam respeito ao 

estabelecimento de limites à importação de filmes estrangeiros, de subsídios para a 

implantação de uma fábrica de filmes virgens no país e à criação de um Banco de Crédito e 

Financiamento para filmes nacionais; atividades que seriam administradas no seu conjunto 

por um órgão estatal, o denominado Instituto Nacional de Cinema.  Muito embora essas 

propostas não tenham sido devidamente operacionalizadas, alguns avanços foram sentidos, 

notadamente quanto a restrições impostas à remessa de rendas de filmes estrangeiros para o 

exterior e quanto à adoção de premiações e financiamentos à produção em São Paulo, cujas 

comissões municipal e estadual eram, certamente, as mais avançadas em termo de propostas e 

organização e as que mais contavam com o apoio dos governantes locais (Ramos, J., 1983: 

15-20). 

 Em 1958, a Comissão Federal de Cinema foi extinta, dando lugar ao Grupo de Estudos 

da Indústria Cinematográfica (GEIC), o qual, subordinado ao Ministério da Educação, tinha 

suas atividades restritas aos debates e às propostas para viabilização da indústria 

cinematográfica no país.  O único avanço registrado no época foi o aumento da reserva de 

mercado, agora estipulado em torno de dias/ano e não mais na relação filme estrangeiro/filme 

nacional, pois com o decreto n° 47.466, de 22 de dezembro de 1959, foi estipulada a 

obrigatoriedade de 42 dias ao ano.86

 

  Foi mantida, assim, a regra de se estabelecer limites para 

o produto nacional, reservando o mercado para o produto estrangeiro, o qual mantinha livre 

seu acesso ao mercado nacional, como bem assinala Jean-Claude Bernardet: 

(...) Basicamente questionável foi ter criado uma reserva de mercado para o filme 
brasileiro, quando deveria ter sido criada é para o filme importado.  Era limitar a 
importação e a circulação do filme estrangeiro, a fim de se deixar desenvolver o filme 
brasileiro.  O Estado fez o contrário, e ao fazer isso, é o cinema estrangeiro que de fato 
ele protege, cerceando a produção local, à qual sobram as migalhas. (...) (Bernardet, 
1979: 36-37). 

 

 Essa prática estatal, caracterizada por um intervencionismo tímido, foi orientada 

notadamente por produtores e realizadores paulistas, vinculados ao projeto interrompido da 

Vera Cruz.  O grupo alicerçou-se em torno das comissões municipal e estadual de São Paulo, 

em que obtiveram algumas vitórias através do estabelecimento de premiações, subsídios e 
                                                 
86 ALTBERG, Júlia de Abreu. Op. cit. p. 15. 
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financiamentos às produções cinematográficas.  Esse relacionamento, profícuo justamente nas 

administrações de Jânio Quadros, foi mantido quando este político alcançou a presidência da 

República, em 1961, criando, logo em seguida, o Grupo Executivo da Indústria 

Cinematográfica (GEICINE).  O órgão possuía grandes vantagens em relação ao seu 

antecessor: não se tratava somente de um órgão consultivo, possuindo autonomia executiva e 

vinculava-se diretamente ao Gabinete da Presidência da República, assumindo contornos 

interministeriais, o que lhe possibilitava propor reformulações em várias áreas da 

administração federal.  Sua estrutura era, inclusive, bem mais complexa, sendo constituído 

por uma Secretaria-Executiva, composta por representantes de vários ministérios e de órgãos 

vinculados ao financiamento e ao desenvolvimento da atividade cinematográfica, além da 

Presidência da República, e um Conselho Consultivo, composto por representantes de vários 

setores da área cinematográfica: críticos, atores, produtores, técnicos, entidades culturais, 

exibidores e distribuidores.  Se, por um lado, adquiria peso e operacionalidade maiores, por 

outro, confundia-se no tortuoso labirinto dos debates políticos e das pressões dos diferentes 

setores que o compunham.  Suas vitórias mais significativas foram a Lei n° 4.131, de 1962, 

taxando a remessa de lucros dos filmes estrangeiros e criando um fundo de fomento à 

produção nacional - instrumento que seria utilizado e aperfeiçoado pelo futuro INC - e o 

decreto n° 52.745, de 1963, aumentando a reserva de mercado para 56 dias ao ano (Ramos, J., 

1983: 29-31).87

 No recém-criado Estado da Guanabara, por sua vez, teve lugar uma política de 

incentivo à produção, mediante premiações e subsídios, com a criação da Comissão de 

Auxílio à Indústria Cinematográfica (CAIC), em 1963, pelo governador Carlos Lacerda.  De 

estrutura simplificada, contando com o respaldo do banco estadual e com ampla difusão nos 

meios de comunicação, a CAIC possibilitou um relativo incremento na produção 

  Os conflitos existentes dentro do próprio órgão no tocante à elaboração de 

uma política voltada para a área cinematográfica, contrapondo os grupos universalista, mais 

vinculado ao projeto falido da Vera Cruz, e nacionalista, integrando cineastas, produtores e 

críticos com formação de esquerda, paralisaram muitas das medidas que poderiam ter sido 

levadas à frente.  A crise que se seguiu à renúncia de Jânio Quadros, desestruturando a ideia 

inicial do que viria a ser o GEICINE, seguida pelo acirramento das contradições sociais e 

econômicas durante o governo João Goulart, criou obstáculos que se tornaram irremovíveis, 

face à própria divisão dos setores representativos da área cinematográfica, presentes no 

referido órgão. 

                                                 
87 Cf. tb. ALTBERG, Júlia de Abreu. Op.cit., p.17-18. 
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cinematográfica na cidade do Rio de Janeiro, transformando-a, precisamente, no centro da 

produção de vanguarda do cinema brasileiro, principalmente após o grande sucesso 

internacional obtido pelo Cinema Novo, a partir de 1964 (Ramos, J., 1983: 32-33).  Até o 

início dos anos setenta, quando foi extinta, representou um dos pontos de apoio da produção 

cinemanovista, a qual não encontraria as mesmas facilidades junto ao INC, recém-criado pelo 

regime militar. 

 O período entre 1961, com a renúncia de Jânio Quadros, e 1964, com o golpe militar, 

assistiu ao crescimento das atividades culturais, particularmente aquelas realizadas pela 

iniciativa privada, como os programas de televisão e a produção fonográfica e 

cinematográfica, ou como aquelas relacionados aos grupos estudantis e de esquerda, 

organizados principalmente no Centro Popular de Cultura (CPC), da UNE, mas também em 

grupos teatrais como o Teatro de Arena e o Teatro Oficina, ambos em São Paulo.  Jovens 

cineastas já começavam a produzir seus filmes, conquistando reconhecimento da crítica e 

prêmios em festivais internacionais; articulavam-se na defesa dos seus interesses e defendiam 

uma produção mais voltada às temáticas de interesse nacional e popular, que explorassem 

novas formas de narrativa fílmica.  Dessa articulação, surgiu o Cinema Novo.  Por outro lado, 

a Bossa Nova, já consagrada no exterior, dividiu-se entre tradicionalistas e populares 

representados particularmente por Carlos Lyra e Nara Leão, os quais se somaram aos 

movimentos estudantis e culturais do período.  Toda essa efervescência culminava no apoio à 

realização das chamadas reformas de base, preconizadas pelo governo João Goulart, 

enveredando num clima de radicalização que envolvia as Ligas Camponesas no Nordeste, 

operários e seus sindicatos no Sudeste, estudantes em quase todo o país e intelectuais e 

artistas em geral (Napolitano, 2001: 37-62; Ridenti, 2000: 19-59).  Não obstante a timidez 

estatal no que diz respeito à formulação de políticas, ou mesmo uma intervenção ainda que 

mediana, na área cultural, essas atividades contribuíram para a caracterização de uma época, 

de um sentimento de transformação que empolgava a maioria da classe artística, dos 

intelectuais e dos estudantes do país, denominado por Marcelo Ridenti de “brasilidade 

revolucionária” (Ridenti, 2010, p. 85-119). 

 O golpe que depôs o governo João Goulart, em abril de 1964, viria a assinalar uma 

nova fase do relacionamento Estado/sociedade, da qual a cultura seria parte integrante, em 

todos os seus níveis, dramas e tensões.  A aproximação entre o Estado e as atividades 

culturais deu-se em contornos mais definidos e as políticas adotadas ganharam um sentido de 

conjunto, possibilitando um real aumento da produção cultural, inserida num processo de 
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transformação que teve como parâmetros a consolidação da indústria cultural, de um lado, e a 

repressão e o controle do Estado autoritário recém-estabelecido, de outro. 

 

 

 

 

O Estado e a Cultura no pós-1964 
 

 Com o golpe militar de abril de 1964, corroborado por segmentos da elite civil, 

inaugurou-se nova fase na vida política brasileira, caracterizada fundamentalmente pela 

hipertrofia do Estado e de seus mecanismos de intervenção e pela dissociação crescente entre 

o poder político e a sociedade civil.  Caracterizando tal ruptura da ordem institucional política 

como não exclusivamente militar, mas com a participação de setores significativos da 

sociedade civil, como o empresariado em geral, devemos considerar que, se por um lado, a 

dissociação entre poder político e sociedade civil realmente existiu, e alcançou sua 

exacerbação a partir de dezembro de 1968, por outro lado, houve uma preocupação constante 

da parte daqueles que dominaram o aparelho de Estado em se fazer legitimar, ou mesmo, em 

criar mecanismos que possibilitassem uma legitimação do seu poder político.  Em seus 

primeiros momentos, o regime recém-instaurado preocupou-se em reprimir e fazer calar os 

setores populares: sindicatos, ligas camponesas, associações populares em geral foram alvo da 

repressão desencadeada nos meses seguintes ao golpe de abril de 1964.  Vale ressaltar, 

entretanto, as palavras de Roberto Schwarz: “apesar da ditadura da direita há relativa 

hegemonia cultural da esquerda no país” (Schwarz, 1992: 62).  Mesmo nos grandes centros 

urbanos do país, como Rio de Janeiro e São Paulo, onde uma classe média conservadora 

tomara as ruas em obediência à convocação de lideranças civis que apoiavam o golpe, a 

produção cultural, já nos últimos meses de 1964, retomava as temáticas e as propostas dos 

grupos de esquerda, articulados no movimento estudantil, entre os artistas e os intelectuais em 

geral, renovando suas palavras de ordem originárias do período 1961-1964 e acrescentando, à 

necessidade de reformas sociais e ao anti-imperialismo, a luta pela retomada das liberdades 

democráticas (Schwarz, 1992: 62-63). 

 O Estado autoritário construído no Brasil após 1964 guardava contradições e 

ambiguidades próprias do estágio de desenvolvimento econômico em que se encontrava a 

sociedade brasileira e da constituição política e social que dava margem a inúmeras pressões, 
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quer fossem de setores que combatiam e faziam oposição ao regime instituído pelo golpe 

militar de abril de 1964, quer fossem daqueles que apoiaram ostensivamente a derrubada do 

governo constitucional de João Goulart, mas que constituíam um grupo por demais 

heterogêneo para se identificar, como conjunto, numa única forma devidamente delineada de 

regime autoritário.  Assim, concordamos com Suzeley Kalil Mathias (Mathias, 1995: 29-31), 

ao adotar a definição de Juan Linz para determinados regimes autoritários latino-americanos 

estabelecidos nos anos sessenta e setenta. 

 

Sistemas políticos com pluralismo político limitado, não responsável, sem ideologia 
orientadora e elaborada, mas com mentalidades distintas, sem mobilização política 
extensiva ou intensiva, exceto em alguns pontos do seu desenvolvimento, e no qual 
um líder ou, ocasionalmente, um pequeno grupo exerce o poder dentro de limites 
formalmente mal definidos, mas, na realidade, bem previsíveis. (Linz in Pinheiro, 
1979: 121). 

 

 Tal definição permite-nos conceber um modelo de Estado autoritário que se situa entre 

os regimes totalitários e as democracias representativas.  Sem abrir mão de alguns 

pressupostos formais, simbólicos e legais, esses regimes impõem-se perante a sociedade por 

meio de seu caráter altamente coercitivo, mas sem abrir mão da criação de situações de 

consenso.  É extremamente difícil analisar o Estado autoritário brasileiro, no período 

compreendido entre 1964 e 1985, sem levar em consideração a sua capacidade de formulação 

de situações de consenso, nas quais, inclusive, obteve, por diversas vezes, amplo respaldo 

social e político.  O governo Castelo Branco (1964-1967) representou a primeira fase da 

implantação desse Estado, justamente o seu momento de institucionalização.  Essa ação pode 

ser medida e analisada mediante a imposição de quatro atos institucionais que serviram para 

aumentar as atribuições do Poder Executivo, atribuindo-lhe mais autonomia, e transformar as 

eleições para os executivos federal e estadual em indiretas, através do Congresso Nacional ou 

dos legislativos estaduais, quando fosse o caso.  Por fim, com o Ato Institucional de n°4, 

praticamente impôs a um Congresso Nacional, devidamente depurado e enfraquecido, uma 

nova Constituição, que criou as bases do regime autoritário no Brasil, bem como a sua nova 

ordem econômica e social (Skidmore, 1988: 101-121; Borges in Ferreira, Delgado, 2003: 13-

42). 

 Esse Estado foi construído sobre uma base política e social conservadora, uma 

proposta econômica de caráter liberal, um alinhamento internacional com os Estados Unidos 

da América, no plano geral da Guerra Fria; no campo da produção cultural, porém, perdia 

espaço: após um breve período de alguns meses após o golpe militar, as propostas de esquerda 
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voltaram a ter hegemonia na produção cultural e a impor um debate que não era desejado por 

aqueles que apoiavam o regime militar: a defesa da cultura popular e da produção cultural 

nacional em contraposição à produção cultural massificada e estrangeira.  Dando início a um 

processo de modernização econômica, cujo lastro era justamente a abertura dos mercados 

nacionais aos investimentos e produtos estrangeiros, bem como a expansão da indústria 

cultural, segundo os parâmetros de livre mercado, os detentores do poder preocupavam-se 

com essa hegemonia da esquerda na área cultural e traçaram uma estratégia clara de 

intervenção nessa área.  Conforme Renato Ortiz assinala: 

 
(...) Em termos culturais, essa reorientação econômica traz consequências imediatas, 
pois, paralelamente ao crescimento do parque industrial e do mercado interno de bens 
materiais, fortalece-se o parque industrial de produção de cultura e o mercado de bens 
culturais. (...) Evidentemente, a expansão das atividades culturais se faz associada a 
um controle estrito das manifestações que se contrapõem ao pensamento autoritário. 
(...) O ato censor atinge a especificidade da obra, mas não a generalidade da sua 
produção. O movimento cultural pós-64 se caracteriza por duas vertentes que não são 
excludentes: por um lado se define pela repressão ideológica e polítca, por outro, é um 
momento da história brasileira onde mais são produzidos e difundidos os bens 
culturais. Isto se deve ao fato de ser o próprio Estado autoritário o promotor do 
desenvolvimento capitalista na sua forma mais avançada. (Ortiz, 1988: 114-115). 

 

 Essa intervenção positiva, por assim dizer, formuladora de propostas e práticas, teve 

início em novembro de 1966, com a criação do Conselho Federal de Cultura e do Instituto 

Nacional do Cinema, o primeiro grande passo nesse sentido. 

 O Conselho Federal de Cultura foi criado pelo Decreto-lei nº 74, de 29 de novembro 

de 1966, substituindo o antigo Conselho Nacional de Cultura, criado também por Decreto-lei, 

de nº 526, de 01 de julho de 1938, em pleno Estado Novo e revitalizado através do Decreto nº. 

50.293, de 23 de fevereiro de 1961, que o subordinou diretamente à Presidência da República 

(Calabre, 2009: 57-62).  O novo Conselho tinha suas atribuições ampliadas, em relação ao 

primeiro, e visava não só a assessorar o Estado no que se refere à formulação de políticas para 

a área cultural, mas, principalmente, à ação efetiva, com projetos próprios e dotação 

orçamentária para tal.  Sua representação foi ampliada para 24 membros, enquanto o 

Conselho Nacional de Cultura possuía somente sete, dividido em quatro Câmaras: artes, 

letras, ciências humanas e patrimônio histórico e artístico nacional, além de um núcleo de 

assessoramente, que funcionaria como uma espécie de quinta câmara, e trataria da parte 

referente à legislação.  Seu modelo copiava aquele do Conselho Federal de Educação e a 

escolha dos seus membros procurava refletir o que havia de mais representativo no campo da 
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cultura brasileira dentre os setores que apoiavam o regime militar, ou não faziam oposição 

aberta a ele.88

 Dentre as atribuições do Conselho Federal de Cultura estavam a formulação da 

política cultural nacional, a articulação com órgãos federais e estaduais no âmbito da 

educação e da cultura de forma a viabilizar ações e projetos, a cooperação na defesa do 

patrimônio histórico e artístico nacional e o estímulo à criação dos Conselhos Estaduais de 

Cultura, de forma a fortalecer a federação e a promover atividades conjuntas com os governos 

estaduais na área cultural.  No âmbito da formulação de uma política cultural nacional, o CFC 

destinou seus primeiros esforços à recuperação das instituições culturais federais, como a 

Biblioteca Nacional, o Museu Nacional de Belas Artes e o Arquivo Nacional, que se 

encontravam em péssimas condições, devido ao abandono gerado pelas crises políticas e 

econômicas pós-1964 e pelo descaso do próprio Estado autoritário entre abril de 1964 e o 

início de sua intervenção na área cultural em 1966.  No âmbito da articulação com Secretarias 

Estaduais e Municipais de Educação e seus congêneres na área cultural, o CFC logrou certo 

êxito ao apoiar a criação de bibliotecas, museus, arquivos públicos locais e espaços culturais 

em várias regiões do país.  No âmbito da defesa do patrimônio artístico e histórico nacional, 

facilitado pelo trabalho que já vinha sendo desenvolvido pelo SPHAN, o CFC ajudou a 

articulação de uma política de valorização das cidades históricas brasileiras e a recuperação 

dos arquivos e da produção dos Institutos Históricos e Geográficos existentes em alguns 

estados da federação.  Quanto à criação de Conselhos Estaduais de Cultura, o CFC alcançou 

seu maior êxito, pois, quando da sua implantação, no início de 1967, só dois estados 

contavam com conselhos estaduais, Guanabara e São Paulo; em 1971, todos os estados da 

federação já possuíam tais conselhos (Calabre, 2008: 63-66). 

 

 Outro passo importante na direção de uma presença maior do Estado na produção 

cultural foi dado em relação à área cinematográfica, com a criação do Instituto Nacional de 

Cinema, em novembro de 1966, por força do decreto-lei de n° 43, que não respeitou as 

discussões e as deliberações que vinham sendo feitas pelo Congresso Nacional desde o início 

dos anos cinquenta.  Por meio de uma medida de caráter arbitrário, o governo criou um órgão 

com plenos poderes de intervenção na área cinematográfica, desde o fomento à produção, até 

a exibição de filmes.  O Ato Institucional n°2, de 17 de outubro de 1965, transformara em 

indireta, através do Congresso Nacional, a eleição do Presidente da República e aumentara 
                                                 
88 Sobre o Conselho Federal de Cultura, cf. CALABRE, Lia. O Conselho Federal de Cultura, 1971-1974. 

Estudos Históricos, Rio de Janeiro, nº 37, 2006, p. 81-98; e CALABRE, Lia. A Cultura e o Estado: as ações do 
Conselho Federal de Cultura. In GOMES, Ângela de Castro (org.). Direitos e cidadania: memória, política e 
cultura. Rio de Janeiro: Ed. FGV, 2007, p. 155-173. 
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consideravelmente as atribuições do Executivo, conferindo-lhe maior autonomia em relação 

ao Legislativo e ao Judiciário.  Dessa forma, o Presidente poderia editar normas 

complementares ao Ato Institucional e legislar mediante decretos-leis toda vez que o assunto 

fosse de interesse para a segurança nacional.  Obviamente, tratando-se de um Estado 

autoritário devidamente superdimensionado, perante um Judiciário e um Congresso ainda não 

totalmente dóceis e submissos, os assuntos de interesse para a segurança nacional tiveram a 

interpretação mais abrangente possível.  A criação do INC, pondo fim a anos de debates e 

pressões políticas, foi um desses casos (Simis, 1996: 251-259). 

 Foi justamente este Estado, em período de institucionalização, que deu início à política 

de desenvolvimento da área cinematográfica; mais precisamente utilizando-se de instrumentos 

arbitrários criados por ele próprio para os casos de interesses que envolvessem a segurança 

nacional.  A criação do INC naquele momento, portanto, foi mais objeto de críticas e divisor 

no meio cinematográfico, do que propriamente solução para a produção de cinema no Brasil.  

A forma de autarquia adotada daria margens a suspeições e a protestos da parte daqueles que 

se colocavam na oposição ao regime militar, principalmente dos cinemanovistas.  O decreto-

lei que criou o referido órgão previa a sua intervenção em todos os setores da atividade 

cinematográfica: legislação, financiamento, fomento à produção, fiscalização, investimentos 

na chamada área cultural (através da produção de filmes educativos e de publicações de 

cinema) e participação no mercado externo e em festivais.89

 O debate em torno do INC subsistiu até a criação da Embrafilme, em 1969 e prendia-

se à possibilidade de um “dirigismo” por parte do Estado e ao caráter autárquico do qual se 

revestia o Instituto.  Para os seus defensores, notadamente aqueles vinculados à linha 

universalista, mais presente em São Paulo e bastante influente sobre o GEICINE, somente a 

estrutura autárquica permitiria ao INC desempenhar a contento suas tarefas de fomento, 

financiamento e fiscalização, reunindo amplos poderes para tal.  A pouca atuação do INC na 

área de produção de filmes não chegava a constituir um grande problema, já que esse grupo 

  Esse gigantismo serviu não só 

para tornar o referido órgão extremamente burocratizado e pouco ágil para atuar num mercado 

extremamente dinâmico e concorrido, como deu margem a constantes tensões, já que o 

Estado poderia controlar toda a atividade cinematográfica, estabelecendo orientação de caráter 

ideológico, pois reunia à sua disposição todos os instrumentos necessários para o completo 

controle da produção cinematográfica nacional. 

                                                 
89 ALTBERG, Júlia de Abreu. Op.cit. p.27-28.  Sobre o debate em torno da criação do INC, cf. SIMIS, Anita. 

Estado e cinema no Brasil. Op. cit. p. 251-259.  Sobre a criação do INC, cf. tb. Instituto Nacional de Cinema, 
Filme Cultura, Rio de Janeiro, INCE,  n. 1, 1966, p. 61; e Instituto Nacional de Cinema: Projeto e Exposição de 
Motivos, Filme Cultura, Rio de Janeiro, INCE, n. 2, nov. – dez. 1966, p. 54-61. 
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defendia uma liberalização do mercado, contribuindo aquele órgão somente com a 

administração de uma infraestrutura que possibilitasse a produção e não interviesse 

diretamente nela.  Para os outros cineastas e produtores, ligados ao grupo nacionalista, 

principalmente os cinemanovistas, o importante seria cercear a margem de manobra do 

produto estrangeiro dentro do mercado nacional, apoiando a produção de filmes brasileiros e 

possibilitando sua colocação no mercado, o que só seria possível através de um órgão que 

tivesse agilidade, fosse o menos burocratizado possível e dispusesse de maior poder de 

intervenção.90

 As tarefas atribuídas à autarquia foram numerosas e diversificadas.  Tratava-se de um 

instituto com plenos poderes de atuação na área cinematográfica, centralizando funções como 

fiscalização, distribuição, importação, padronização de ingressos etc.  Como tarefas a serem 

desenvolvidas podemos citar as seguintes: regular a importação de filmes estrangeiros, em 

conjunto com o Banco Central; regular a produção, a distribuição e a exibição de filmes 

nacionais; regular a ocupação das salas nacionais por filmes estrangeiros; formular uma 

política nacional de preços de ingressos; conceder financiamentos e prêmios a filmes 

nacionais; cadastrar produtores, distribuidores e exibidores; elaborar projetos de 

desenvolvimento da indústria cinematográfica; produzir filmes e diafilmes educativos ou 

culturais para estabelecimentos de ensino e congêneres (assumindo as funções do INCE, que 

seria extinto); selecionar filmes e orientar a participação nacional em festivais internacionais; 

estabelecer normas para coprodução com estrangeiros, bem como a realização de produções 

estrangeiras no país; e fiscalizar em todo o território nacional o cumprimento das leis e dos 

regulamentos concernentes à atividade cinematográfica.

  Enquanto o primeiro grupo idealizava um órgão de fomento e fiscalização que 

se mantivesse neutro em relação ao mercado cinematográfico, o segundo grupo idealizava um 

órgão fortemente interventor, que se mantivesse neutro quanto ao conteúdo político dos 

filmes que apoiasse.  A configuração de um Estado neutro, para ambos os lados, é reveladora 

das necessidades de cada um dos grupos em questão e dos conflitos existentes no meio 

cinematográfico, ainda que ambos vejam exclusivamente no Estado, e na sua intervenção, a 

solução para os problemas que afligiam a produção cinematográfica nacional (Ramos, J., 

1983: 52-60). 

91

                                                 
90 Sobre o debate entre universalistas x nacionalistas, cf. SIMIS, Anita. Estado e cinema no Brasil. Op. cit. p. 

263-275. A autora considera de difícil precisão delimitar em termos exatos cineastas pertencentes a um grupo 
ou a outro, considerando que ideias consideradas nacionalistas poderiam receber unanimidade e, da mesma 
forma, determinadas propostas consideradas universalistas também poderiam ser adotadas por cineastas 
vinculados ao grupo nacionalista. 

  Em seu primeiro ano de trabalho, o 

INC atingiu muitos dos objetivos aos quais se propôs.  Foi instituído o Prêmio INC, o qual se 

91 INC, Primeira Hora. Filme Cultura, Rio de Janeiro, INC, n. 5, p. 02-07, jul. – ago. 1967.  



 106 

tornou em pouco tempo importante fonte de financiamento da produção nacional; foi 

instituído o ingresso único, padronizado, válido em todo território nacional, como forma de 

aprimorar a fiscalização e o recolhimento dos tributos referentes ao mercado exibidor; foram 

estabelecidos 28 dias ao ano para exibição compulsória de curtas-metragens nacionais nos 

cinemas; a revista Filme Cultura, editada originalmente pelo INCE, passou ao INC e ampliou 

sua edição e sua distribuição nacional.  Do ponto de vista dos convênios internacionais e da 

participação em festivais, a atuação do INC, inicialmente, foi tímida, visto que o lobby 

desenvolvido pelos cineastas ligados ao Cinema Novo, através de seus contatos na Europa, 

era muito eficiente e estes cineastas faziam uma ligeira oposição à atuação do INC, por esse 

instituto privilegiar as produções de cineastas que não eram ligados àquele movimento.92

 O INC aproveitou-se da “Lei de Remessa de Lucros”, de n° 4131 de setembro de 

1962, a qual no seu artigo 45 estabelecia o recolhimento de 40% do imposto devido sobre a 

remessa de lucros de filmes estrangeiros exibidos no Brasil para um fundo de fomento à 

produção cinematográfica nacional.  No artigo 28, do decreto-lei que criou o INC, tal 

recolhimento tornou-se compulsório, dando margem a um sistema original de produção 

associada, em que o capital estrangeiro retido por força de taxação tornava-se coprodutor de 

filmes nacionais.  Ao investidor estrangeiro caberiam duas opções: ou escolher uma 

determinada produção a qual seriam destinados os recursos detidos, ou não se pronunciar, 

deixando os mesmos recursos serem absorvidos pelo INC, que lhes daria o destino adequado 

(Amancio, 2000: 21-22).  Através desse sistema, o Instituto possibilitou a produção de 38 

filmes entre 1967 e 1969, ano da criação da Embrafilme, sendo a maioria desses de caráter 

meramente comercial, não se vinculando nem ao grupo universalista, que dominava 

ideologicamente o órgão, nem ao grupo nacionalista, que fazia oposição ao mesmo.  Da 

mesma forma, será a ação do próprio INC que possibilitou alguns avanços técnicos na 

produção cinematográfica brasileira, como a adoção da fotografia a cores e a melhoria no 

sistema de som.  Essas inovações e seus altos custos transformaram o Instituto num 

instrumento de extrema importância para a produção cinematográfica que começava a se 

adequar às novas condições de mercado e de desenvolvimento econômico pelas quais passava 

a sociedade brasileira.  Mediante financiamentos provenientes do fundo formado a partir da 

taxação do filme estrangeiro e de premiações estabelecidas a partir dos critérios de qualidade 

e de percentual sobre a renda obtida, o INC reuniu recursos indispensáveis para a realização 

da produção cinematográfica nos moldes exigidos pelos novos padrões de modernização e 

 

                                                 
92 INC: Um ano de trabalho. Filme Cultura. Rio de Janeiro, INC, n. 8, p. 48-50, 06 de março de 1968. 
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consumo. (Ramos, J., 1983: 60-74),  O próximo passo foi a criação de uma empresa de 

economia mista que, dispondo de maior agilidade, pôde atuar mais dinamicamente no 

mercado cinematográfico.  Por meio dessa medida, o Estado abriu a possibilidade de maior 

diálogo com o meio cinematográfico, mais especificamente com o grupo ligado ao Cinema 

Novo, o qual, reavaliando o seu trabalho e as condições de enfrentamento e/ou diálogo com o 

Estado autoritário, já ensaiava as primeiras mudanças estéticas e temáticas procurando 

modificar sua relação com o público e fazer frente às necessárias inovações técnicas as quais 

exigiam um capital que o ínfimo mercado interno conquistado, por si só, ainda não podia 

cobrir. 

 Os anos que antecederam a criação da Embrafilme caracterizaram-se por um intenso 

radicalismo da sociedade civil em relação ao Estado autoritário.  A breve recessão provocada 

no governo Castelo Branco pela política econômica posta em prática possibilitou a 

concentração de capitais e o fortalecimento de uma economia de base monopolista, mas 

desgastou a base política do regime inaugurado em abril de 1964 (Mantega, Moraes, 1991: 

52-53).  O descontentamento atingiu principalmente os setores mais prejudicados pelo 

período recessivo e pela falta de liberdade política, características do Estado autoritário: as 

classes médias e o assalariados em geral. A falta de perspectiva da redemocratização, somada 

à continuidade de cassações políticas e de medidas arbitrárias, levou às ruas estudantes, 

profissionais liberais, artistas, intelectuais em geral e chegaram a provocar duas greves 

operárias de grande repercussão: os metalúrgicos de Contagem, Minas Gerais, e de Osasco, 

São Paulo (Skidmore, 1988: 151-165).  Muito embora se tenha iniciado no governo Costa e 

Silva um crescimento econômico em ritmo acelerado, graças, principalmente, ao aumento das 

exportações e à produção de bens de consumo, associados à facilidade de créditos e à 

captação de recursos externos a juros baixos, o milagre econômico só um pouco mais tarde 

produziria seus efeitos e assim seria reconhecido.  A questão política tornou-se o eixo central 

das marchas e contramarchas que tiveram lugar naqueles dias. 
 

A agitação cultural e política internacional dos anos 1960 ligava-se a uma série de 
condições materiais comuns a diversas sociedades, além das especificidades locais – 
no caso brasileiro, em especial, as lutas pelas reformas de base no pré-1964 e contra a 
ditadura após essa data, que levaram alguns ao extremo da luta armada.  Essas 
condições comuns estavam presentes especialmente na Europa Ocidental e nos 
Estados Unidos, mas eram compartilhadas também por países em desenvolvimento, 
como o Brasil: crescente urbanização, consolidação de modos de vida e cultura das 
metrópoles, aumento quantitativo das classes médias, acesso crescente ao ensino 
superior, peso significativo dos jovens na composição etária da população, 
incapacidade do poder constituído para representar sociedades que se renovavam: 
avanço tecnológico (por vezes ao alcance de pessoas comuns, que passaram a ter cada 
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vez mais acesso, por exemplo, a eletrodomésticos como aparelhos de televisão, além 
de outros bens, caso da pílula anticoncepcional – o que possibilitaria mudanças 
consideráveis de comportamento) etc. Essas condições materiais não explicam por si 
sós as ondas românticas de rebeldia e revolução, apenas deram possibilidade para que 
frutificassem ações políticas e culturais inovadoras e diversificadas, aproximando a 
política da cultura e da vida cotidiana, buscando colocar a imaginação no poder. 
(Ridenti in Ferreira, Delgado, 2003: 152-153). 

 

 Diante de um cenário no qual a produção cultural efervescente alinhava-se aos críticos 

do regime e às agitações da segunda metade dos anos sessenta, basicamente questionadoras da 

estrutura autoritária instalada em abril de 1964, as atuações do Conselho Federal de Cultura 

ou do próprio Instituto Nacional do Cinema pareciam mais um teatro de sombras.  

Regulamentos eram estabelecidos, projetos eram desenvolvidos, normas eram criadas, 

produções eram apoiadas, mas a vida cultural que explodia nas ruas, nas praças e nos espaços 

culturais estava longe de ser aquela idealizada pelos conselheiros do CFC ou pelos diretores 

do INC.  Por outro lado, a expansão dos meios de comunicação e de um mercado de bens 

simbólicos, consagrando uma indústria cultural em ascensão, traziam à cena uma produção 

cultural massificada, meramente consumível, que se adequava bem a uma classe média em 

ascensão nos grandes centros urbanos, consequência gerada pela modernização da economia 

brasileira.  Nos dois casos, a produção pulsante de uma cultura de esquerda, crítica do regime, 

ou da cultura massificada em expansão, representante da indústria cultural e a inadequação 

dos instrumentos culturais existentes, no caso o CFC e o INC, eram sensíveis e visíveis.  

Também nesse terreno, o da produção cultural, urgia a modernização do Estado. 

 Com a decretação do Ato Institucional n°5, em dezembro de 1968, teve início a fase 

de extrema repressão política, acompanhada pelas tentativas de grupos de guerrilha urbana 

que procuravam, através de ações isoladas, desestabilizar o governo e provocar a irrupção da 

consciência popular a respeito da sua exploração e da sua miséria.  A produção 

cinematográfica acompanhava essa crise e, como já vimos, esse período caracterizou-se por 

uma lenta transformação operada na produção cinemanovista: de uma fase de discussão dos 

seus valores, compreendida entre os anos de 1965 e 1968, a uma fase de discurso alegórico, 

tropicalismo e escapismo, dando início à busca de caráter antropológico do homem brasileiro, 

situada entre 1969 e 1973.  No olho desse furacão, criou-se a Embrafilme, em setembro de 

1969.  Seguindo os procedimentos normais empregados quando da edição de normas jurídicas 

a respeito da área cinematográfica, a Embrafilme não escapou à regra e veio a ser criada pelo 

decreto-lei n° 862, de 12 de setembro de 1969, com o objetivo de distribuir filmes no exterior, 

promovê-los, realizar mostras e apresentações em festivais e cooperar com o INC, podendo 
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realizar atividades comerciais ou industriais relacionadas com o objeto principal de sua 

atividade.93  Convém lembrar que naquele mesmo ano, mediante outro decreto-lei, o de 

n°603, o INC passou a ter outras fontes de receita, através da obrigatoriedade da compra de 

ingresso e de borderô padronizados para os exibidores.94  A criação de uma empresa de 

economia mista demonstrava o interesse, por parte do Estado, em intervir de forma mais 

eficaz no setor cinematográfico e a própria constituição de uma sociedade anônima deixava 

claro que tal intervenção seria feita com o respaldo de representantes do próprio setor.  

Também, quanto ao INC, a nomeação para presidente de Ricardo Cravo Albim, intelectual de 

fácil trânsito entre artistas, músicos e cineastas, do Rio de Janeiro, retirava desse Instituto o 

caráter de estrutura fechada às propostas cinemanovistas, abrindo um espaço para diálogo 

num futuro próximo.95

 Inicialmente, a Embrafilme sofreu críticas por parte de representantes da área 

cinematográfica, tendo em vista a importância conferida pelo Estado ao mercado externo e à 

representação em festivais, desprestigiando a luta pelo mercado interno.  Da mesma forma, 

principalmente em relação aos cinemanovistas, a criação de uma empresa que visava 

especificamente à atuação no mercado externo mexia diretamente com a sua principal fonte 

de receita e de respaldo político; afinal, o Cinema Novo obtinha, na época, grande sucesso no 

exterior, tendo recebido inúmeras premiações no decorrer da década de sessenta.  A presença 

do Estado nessa área só poderia despertar suspeições e mal-estar, o que não foi de todo 

infundado.  Afinal, ao criar a Embrafilme, atraindo para a empresa a participação de vários 

produtores e suas empresas, o Estado abriu margem a uma política de difusão do filme 

nacional no exterior, coerente com o modelo econômico implantado que privilegiava as 

exportações e a entrada de capitais externos.  Por outro lado, ao não se confrontar com o 

produto estrangeiro no mercado interno, o Estado preservou seu projeto de desenvolvimento 

econômico associado, no qual a participação de capitais externos e de empresas estrangeiras 

fez-se necessária para o crescimento econômico.  Por último, diante do gigantismo e do 

imobilismo que tanto caracterizaram o INC, órgão de múltiplas funções como já vimos, ao 

criar uma empresa de economia mista, o Estado permitiu um apoio mais eficaz à produção 

cinematográfica nacional e deu início a um diálogo com o setor que terminou por atrofiar o 

INC e redimensionou o papel a ser exercido pela Embrafilme (RAMOS, J., 1983: 89-100). 

 

                                                 
93 VILLELA, Sérgio Renato Victor. Cinema brasileiro: capital e Estado (Três Notas Breves sobre Cinema 

Brasileiro). Rio de Janeiro: CNDA/FUNARTE, Mimeo, 1979, p.41. 
94 Idem, p.40. 
95 ALENCAR, Miriam. INC: uma velha luta. Revista de Cultura Vozes, Rio de Janeiro, ano 64, Volume LXIV, 

n. 5, p. 51-54, jun.-jul. 1970. 
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 Ao se iniciar a década de 1970, a conjuntura política evidenciava uma expectativa 

negativa da parte dos intelectuais e dos artistas brasileiros, submetidos a um sistema repressor 

intensificado pelo Ato Institucional nº. 5, que limitou sua capacidade criativa e deixou-os 

indefesos diante da escalada da indústria cultural, animada pela expansão dos meios de 

comunicação.  Marcos Napolitano assim nos descreve essa conjuntura: 

 

No início dos anos 1970, a cultura brasileira vivia um momento difícil. Ao menos 
quatro tendências básicas configuravam uma cena cultural complexa e paradoxal, após 
o silêncio imposto ao rico debate político e cultural de 1968, pelo AI-5: o exílio e a 
censura impingidos aos principais artistas e intelectuais; o crescimento notável dos 
meios de comunicação de massa; a propaganda ufanista do regime militar; e a busca 
de novos espaços e estilos de expressão cultural e comportamental. (Napolitano, 2001: 
81). 

 

 Esse contexto possibilitava a adoção de maior pragmatismo e formas de adequação por 

intelectuais e artistas que necessitavam dar continuidade à sua produção.  Por outro lado, as 

extremas massificação e popularização geradas pelo desenvolvimento dos meios de 

comunicação e pelo crescimento da indústria cultural, através de um mercado de bens 

simbólicos que se formava, não agradavam os próprios representantes do Estado autoritário 

no campo da cultura.  Viam nessa mudança uma degradação dos valores tradicionais que 

historicamente embasavam a sociedade brasileira: o respeito à autoridade, o cristianismo e a 

família.96

 Em 1970, através do Decreto nº. 66.967, de 27 de julho, o Ministério da Educação e 

Cultura foi reestruturado, e os Conselhos Federais de Educação e Cultura e o Conselho 

  Nesse momento, podemos perceber a transição da ideia de identidade nacional, 

desenvolvida em fundamentos como povo e tradição, para outra, em aberto, sendo gestada 

pela mercantilização extrema, fruto do milagre econômico, e pela indústria cultural no campo 

do simbolismo.  Impedidos de realizar uma crítica profunda a essas mudanças ou mesmo de 

desenvolver estratégias de enfrentamento, tolhidos pelo aparato repressor estatal, os 

intelectuais e os artistas opositores ao regime iniciaram uma tímida manobra, quanto a um 

maior pragmatismo e adequação em suas produções.  Já os mandatários da área cultural, 

representantes do Estado autoritário, começavam também a se mover procurando formular 

uma ação mais incisiva na defesa dos seus interesses.  Foram dois movimentos diferentes, 

mas que acabaram por se encontrar mais à frente, quando da construção de um diálogo entre 

Estado autoritário e intelectuais e artistas que, naquele momento, parecia impossível. 

                                                 
96 Quanto a essas transformações e mudanças de hábitos na época do “milagre econômico”, cf. COIMBRA, 

Cecília. Guardiães da ordem: uma viagem pelas práticas psi no Brasil do “Milagre”. Rio de Janeiro: Oficina do 
Autor, 1995 (372 p.), p. 17-59. 
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Nacional de Moral e Civismo adquiriram funções normativas e consultivas, sendo criado 

também o Departamento de Assuntos Culturais (DAC).  Tal Departamento assumiu as 

funções administrativas e executivas da área cultural, ressalvadas, no entanto, a autonomia 

administrativa e financeira do Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, agora 

denominado Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN).  Com o DAC, 

viu-se, progressivamente, o esvaziamento das funções e da importância política do Conselho 

Federal de Cultura quanto às formulações de propostas e de projetos, bem como no traçado de 

estratégias que objetivassem atingir os corações e as mentes de uma sociedade em 

transformação.  Nesse mesmo ano, foi estabelecida a censura prévia para livros e publicações 

em geral, atingindo principalmente os periódicos nacionais.  Firmava-se assim a base da 

intervenção do Estado na área cultural: a organização, a normatização e a repressão.  Com tal 

estrutura, o Estado autoritário instrumentalizou-se para intervir de forma mais ágil e eficiente, 

o que se fez particularmente visível a partir de 1973 (Calabre, 2009: 75-77). 

 Ainda em 1970, foi aumentada para 84 dias ao ano a reserva de mercado para filmes 

nacionais.  No ano seguinte, a referida reserva sofreu outro acréscimo, passando para 98 dias 

ao ano, mas logo retornou, por decisão do próprio governo, ao patamar de 84 dias.  Tal 

retorno levou em consideração a impossibilidade de preenchimento dessa reserva pela 

incipiente produção nacional, entretanto, mesmo voltando atrás, o Estado comprometeu-se a 

fiscalizar mais eficientemente o cumprimento dos 84 dias anteriormente fixados.97

 Significativa dessa nova postura foi a realização do I Congresso da Indústria 

Cinematográfica Brasileira, entre 23 e 27 de outubro de 1972.  Sem levar em consideração 

suas limitações, características de uma época de extrema arbitrariedade por parte do Estado, o 

referido Congresso teve uma ampla participação.  Obviamente, a escolha dos participantes-

expositores foi feita em comum acordo entre o Conselho Consultivo do INC e sindicatos e 

  A 

estratégia governamental surtiu efeito pois logo teve início uma discussão sobre a viabilidade 

da Embrafilme, como instrumento de apoio à produção cinematográfica, diante da pouca 

mobilidade do INC.  Todas as discussões dentro do meio cinematográfico e de representantes 

deste com o governo, passavam agora pelo papel que deveria ser exercido pela Embrafilme, 

pelos seus limites e pela possível ampliação de suas atribuições.  Ao mesmo tempo em que 

ocupava o espaço no mercado externo, o Estado, respeitando as normas de mercado criadas e 

defendidas pelo produto estrangeiro e por seus representantes, desenvolvia um debate sobre a 

viabilidade da Embrafilme e as possíveis mudanças a serem implementadas. 

                                                 
97 ALTBERG, Júlia de Abreu. Op.cit. p.39. 
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órgãos de classe; no caso daqueles não vinculados a um determinado órgão, coube 

exclusivamente ao Conselho Consultivo do INC indicá-los para palestrar ou não.  Os grupos 

temáticos foram divididos em nove: produtores, estúdios de som, laboratórios de imagem, 

distribuidores, realizadores de curta-metragem, exibidores, técnicos, críticos, diretores e 

atores.  Tal divisão demonstrava a abrangência bem significativa de toda área cinematográfica 

e abria margem à discussão de todos os seus problemas, envolvendo seus diferentes aspectos 

e diferentes pontos de vista.  Num fórum privilegiado como esse, teve destaque a proposta dos 

produtores, liderados por Roberto Farias e Luiz Carlos Barreto, denominada Projeto 

Brasileiro de Cinema, que versava principalmente sobre a Embrafilme, quanto à ampliação de 

suas atribuições e à entrada da empresa na área da distribuição, ponto nevrálgico da produção 

cinematográfica nacional.98

 Convém constatar a contradição existente entre o discurso produzido pelo presidente 

do INC à época, Carlos Guimarães de Mattos Junior, e a proposta apresentada pelos 

produtores, durante o I Congresso da Indústria Cinematográfica Brasileira.  O primeiro, por 

meio de seu artigo Diálogos de Planejamento, apresentado como um documento norteador das 

discussões a serem travadas durante o referido Congresso, alinhou-se com a posição de 

distribuidores de filmes estrangeiros e exibidores, criticando o hermetismo e o elitismo 

excessivo de certos filmes brasileiros, atacando diretamente os cinemanovistas e concluindo 

pela ineficácia da reserva de mercado caso permanecesse a baixa qualidade das obras fílmicas 

produzidas no país; defendeu, portanto, o direito de livre escolha dos exibidores.

 

99

 Em fevereiro de 1973, o ministro Jarbas Passarinho constituiu uma comissão 

encarregada de estudar e de propor mudanças a serem operacionalizadas na estrutura da 

Embrafilme e do INC.  Em julho do mesmo ano, consequência das propostas feitas, foi 

instituído o sistema de coprodução, através do qual a Embrafilme passou a arcar com parte 

dos custos e a assumir os riscos nos projetos por ela financiados.  As modificações de caráter 

  Quase 

antagonicamente, os produtores defenderam não só a maior intervenção do Estado na 

atividade cinematográfica, como evidenciaram os problemas existentes entre os setores de 

distribuição e o de exibição e a produção nacional, cuja solução seria justamente o maior 

controle exercido sobre aqueles setores e a garantia de reserva de mercado a esta.  Esse debate 

de surdos, que na verdade não ocorreu, a não ser na confrontação dos documentos citados, 

terminou com a vitória dos produtores. 

                                                 
98 I Congresso da Indústria Cinematográfica Brasileira. Filme Cultura, Rio de Janeiro, INC/MEC, n.22, p.6-23, 

nov.-dez. 1972. 
99 MATTOS JR., Carlos Guimarães. Diálogos de Planejamento. Filme Cultura, Rio de janeiro, INC / MEC, n.21, 

p.6-7, jul.-ago. 1972. 
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administrativo vieram logo a seguir.  Tendo sido constituída uma comissão para analisar as 

propostas desenvolvidas durante o I Congresso da Indústria Cinematográfica Brasileira, esta 

concluiu pela entrada da Embrafilme no setor de distribuição, o que foi feito em setembro de 

1973, e pela obrigatoriedade da copiagem de filmes estrangeiros no Brasil, favorecendo o 

monopólio do laboratório Líder, o único aqui instalado, além de outras medidas de menor 

importância.  O Estado tomou atitudes indicadas pelos produtores no seu projeto nacionalista, 

assinalando, assim, o acerto em que se constituíra o diálogo travado.  Em outubro, a referida 

empresa entrou na área da distribuição, concretizando, assim, uma proposta antiga dos setores 

cinematográficos mais vinculados à linha nacionalista e, mais especificamente, dos 

cinemanovistas.100

 As mudanças na área cultural não se restringiram somente à atividade cinematográfica.  

Entre 1968 e 1973, durante a presidência de Arthur Reis, o Conselho Federal de Cultura 

elaborou duas propostas para o que seria chamado Plano Nacional de Cultura.  A primeira, 

entregue em 1969 ao Ministro da Educação e Cultura, Jarbas Passarinho, foi encaminhada ao 

Congresso, tendo sofrido críticas e sendo arquivada, pois se considerou que a elaboração de 

tal plano não era da alçada do CFC.  Esta proposta continha sugestões como a criação do 

Serviço Nacional de Música e do Serviço Nacional de Artes Plásticas, os quais, juntamente 

com o Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, seriam alocados no âmbito de 

uma Secretaria de Cultura, embrião de um futuro Ministério da Cultura.  Tratava também de 

reformas administrativas e econômicas, fortalecendo a estrutura do CFC, concedendo-lhe 

maior autonomia financeira para que pudesse executar o seu trabalho.

   

101

 Diante da inviabilidade de aprovação e de implementação do Plano Nacional de 

Cultura, elaborado em 1969, o ministro Jarbas Passarinho solicitou ao CFC a elaboração de 

diretrizes para uma política nacional de cultura, o que foi entregue em março de 1973.  Este 

documento divide-se em duas partes: a primeira de considerações gerais, na qual discutiram 

fundamentos legais e conceitos considerados referenciais para a elaboração de uma política 

cultural; na segunda parte, foi definida a Política Nacional de Cultura e apontados seus 

objetivos, normas de ação e possíveis recursos financeiros.  Segundo este mesmo documento, 

uma política nacional de cultura deveria ter três objetivos básicos: a preservação do 

 

                                                 
100 ALTBERG, Júlia de Abreu. Op.cit. p.42-43. 
101 CALABRE, Lia. O Conselho Federal de Cultura, 1971-1974. Estudos Históricos, Rio de Janeiro, n. 37, p. 91-

92, janeiro-junho de 2006. 
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patrimônio cultural, o incentivo à criatividade artística e a difusão da criação e da 

manifestação culturais.102

 Muito embora essa proposta fosse complexa e reproduzisse o pensamento de grande 

parte da intelectualidade vinculada ao regime, ela não chegou a ser considerada pelo MEC.  O 

CFC passou da presidência de Arthur Reis para Raymundo Muniz de Aragão sem que as 

diretrizes fossem colocadas em prática.  Entretanto, se considerarmos as medidas tomadas 

pelo MEC no decorrer de 1973, poderemos concluir que o debate que possibilitou a 

elaboração desse documento, realizado entre os conselheiros do CFC, serviu como 

fundamento de futuras ações e regulamentos que tiveram lugar na área cultural.  Como 

exemplo, temos, neste mesmo ano, a adoção de medidas que dinamizarão a atividade do 

Instituto Nacional do Livro (INL) e a adoção do Programa de Ação Cultural (PAC), elaborado 

pelo Departamento de Assuntos Culturais do MEC, tendo como gestor Roberto Parreira.

 

103  O 

PAC consistia na realização de uma série de atividades culturais, espetáculos musicais e 

teatrais, exposições e palestras, obras de recuperação de patrimônio cultural, tudo 

desempenhado dentro de um cronograma previamente estabelecido, com recursos financeiros 

específicos provenientes do Fundo Nacional para o Desenvolvimento da Educação (FNDE).  

Apresentado pessoalmente pelo ministro Jarbas Passarinho,104

 Toda essa intensa atividade, concentrada justamente no último ano do governo Médici, 

assumindo um caráter preparatório das transformações que seriam operadas a partir de 1974, 

revelou a predisposição do Estado autoritário para a elaboração de uma política cultural que 

 o programa mostrou-se 

ambicioso, ao promover a circulação de espetáculos, obras e atividades em todo o território 

nacional, ao mesmo tempo em que a sua estrutura de funcionamento acabou por ser utilizada 

na formação da Fundação Nacional de Arte, a ser criada em 1975 (Botelho, 2000: 63-66).  

Não obstante as críticas, que foram muitas, principalmente daqueles setores temerosos de um 

dirigismo do Estado na área cultural, houve uma relativa adesão de artistas e de intelectuais ao 

PAC, com a realização de inúmeras atividades em vários locais, principalmente nas capitais e 

nos grandes centros urbanos, possibilitando a imagem de uma circulação nacional de bens 

culturais e manifestações artísticas, como uma contraposição ao mercado de bens simbólicos 

que se expandia em consonância com os meios de comunicação.  Entre o segundo semestre de 

1973 e o início de 1974, consolidou-se a idéia de que a intervenção do Estado autoritário no 

campo da cultura viera para ficar (Miceli, 1984: 55-56; Cohn in Miceli, 1984: 88-92). 

                                                 
102 Idem, p. 93-95. 
103 BOTELHO, Isaura. Romance de formação: FUNARTE e Política Cultural, 1976-1990. Rio de 

Janeiro:Edições Casa de Rui Barbosa, 2000 (282 p.), p. 61-63. 
104 Um dia para a Cultura. Veja, São Paulo, p. 66-71, 15 de agosto de 1973. 
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levasse em conta os interesses de setores que defendiam propostas de caráter nacionalista, 

bem como aqueles que desejassem afirmar suas atividades, lutando por espaços na economia 

em desenvolvimento. A área cinematográfica reunia esses dois qualificativos, como bem 

salienta José Mário Ortiz Ramos: 

 
Com seis anos de vigência do Estado ditatorial, reivindicações e bandeiras 
nacionalistas, nos moldes dos anos 60, perdiam sua força e significação. Em 
contrapartida, o Estado através da atuação do Ministro Jarbas Passarinho, começa a se 
colocar de forma inovadora diante da questão cultural, e a conferir importância 
relevante ao cinema. Constatamos, a partir de suas declarações, a apropriação de 
antigas proposições nacionalistas para o campo cultural, as quais eram agora 
articuladas pelo representante de um Estado que, concomitantemente, dava 
continuidade à política de internacionalização da economia. (...) O Estado tinha no 
cinema um terreno onde poderia propagar a criação de uma indústria nacional e ainda 
articular isto como uma proposta que bradava contra a “alienação cultural”. (Ramos, 
J., 1983: 91-93). 

 

 No bojo dessas transformações, partirá do próprio ministro da Educação e Cultura a 

proposta de incentivo às produções que, efetivamente, mostrassem a realidade nacional, 

através da adaptação de obras literárias e da abordagem dos grandes momentos e dos grandes 

personagens da nossa história (Fernão, J., 1983: 95-100).  A política cultural para a área 

cinematográfica, portanto, ganhava seus contornos:  temática de caráter nacionalista, forte 

presença do Estado como regulador do mercado e incentivador da produção nacional e 

desenvolvimento técnico vinculado às necessidades de modernização próprias do modelo 

econômico adotado.  Obviamente, nesse primeiro momento, a proposta de temática 

nacionalista semelhante àquela apresentada pelo ministro Jarbas Passarinho, serviu somente 

para abrir um diálogo do qual participaram ativamente os cinemanovistas, ainda que com 

enfoques diversos e perspectivas um tanto quanto diferentes das oficiais.  Esse primeiro 

momento, portanto, serviu como um balão de ensaio.  O processo iniciado nessa primeira fase 

seria praticamente irreversível e as linhas gerais nela definidas serviriam para traçar a política 

cultural cinematográfica que seria colocada em prática e desenvolvida na próxima gestão. 

 Contrariando as próprias declarações de cinemanovistas, que seriam repetidas à 

exaustão nos anos seguintes, podemos vislumbrar a aproximação com o Estado a partir 

justamente da gestão Jarbas Passarinho, à frente do Ministério da Educação e Cultura, 

principalmente após a realização do I Congresso da Indústria Cinematográfica Brasileira, em 

outubro de 1972.  Entenderemos as mudanças promovidas na área cinematográfica, ainda 

naquela mesma gestão, como os primeiros passos necessários à implantação da política 

cultural de cinema que seria construída a partir de 1974.  Levando-se em consideração a 
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permanência da censura, como instrumento de controle da produção artística e intelectual, e a 

continuidade da repressão levada à frente por um forte aparato policial e parapolicial, 

poderíamos concluir pela ineficácia das medidas tomadas na área cultural e mesmo pela 

inutilidade da aproximação que estava sendo promovida entre o Estado autoritário e 

intelectuais de várias frentes, entre os quais os cinemanovistas.  Entretanto, o prosseguimento 

do diálogo e, mesmo, o sucesso da política cultural levada à frente por esse mesmo Estado 

superdimensionado, principalmente em sua área cinematográfica, desmentirão essas 

perspectivas. 

 Trata-se, pois, de tentar entender como se deu tal aproximação e quais foram as causas 

determinantes de seu sucesso.  Primeiramente devemos atentar para a própria natureza política 

do regime autoritário instalado no Brasil após 1964, o que já foi feito ao iniciarmos este 

capítulo.  Lembramos que o movimento político que resultou na conquista do poder em abril 

de 1964, alçou os militares a uma posição de comando inédita em nossa história, face ao 

controle total da situação, praticamente sem sofrerem resistências, e à ausência de qualquer 

perspectiva quanto à devolução do poder aos civis.  As ilusões de realização de eleições 

presidenciais em 1965, seguindo o curso normal do calendário eleitoral, foram imediatamente 

dissipadas.  Posteriormente, a institucionalização do regime autoritário realizada pelo governo 

Castelo Branco serviu para legitimar a situação arbitrária e criar condições para a 

continuidade do mesmo.  Entretanto, dentro do próprio aparato militar que assumira o poder 

após 1964, encontramos divergências e contradições.  Três grupos destacaram-se pelo seu 

posicionamento político: os castelistas, militares ligados a Castelo Branco, de formação 

intelectual aprimorada, divulgadores da ideologia da segurança nacional e dotados de uma 

visão política que via a permanência dos militares no poder como algo transitório, necessária 

para a realização de algumas reformas e para a reestruturação do Estado; os nacionalistas, 

defensores de maior intervenção do Estado na economia e da realização de algumas reformas 

sociais, não vendo com bons olhos a abertura da economia aos interesses estrangeiros e não se 

posicionando claramente quanto à permanência no poder; e a “linha-dura” ou nacionalistas-

autoritários, defensores de um Estado todo poderoso, o qual exerceria indefinidamente um 

poder de caráter ditatorial.  Os dois últimos grupos às vezes confundiram-se, tornando 

extremamente frágeis as linhas que os separavam.  De forma genérica, podemos interpretar os 

governos de Castelo Branco e de Ernesto Geisel como pertencentes ao primeiro grupo, 

enquanto os governos de Costa e Silva e Emílio Médici representavam uma fusão dos dois 
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últimos.  Tais divisões, muitas vezes arbitrárias, servem somente para justificar determinadas 

medidas tomadas por lideranças militares quando no exercício do poder.105

 Certo é que, no entanto, o processo de distensão que teve início no governo Ernesto 

Geisel, já tinha seus pontos básicos traçados ao final do governo Emílio Médici.

 

106

 Sônia Regina de Mendonça, analisando o modelo econômico implantado pelo regime 

militar, conclui que a legitimidade desse mesmo regime passava pela sua eficácia nas áreas 

administrativa e econômica.  Assim, já no ano de 1974, assistiremos à nova orientação para as 

diretrizes econômicas, com a contenção do crédito direto ao consumidor e o incentivo à 

indústria de bens de produção.  O II Plano Nacional de Desenvolvimento, lançado pelo 

governo Geisel, propunha essa mudança e previa investimentos maciços no setor estatal, 

aquele destinado ao desenvolvimento da infraestrutura.  Com isso, o governo esperava 

alcançar dois objetivos: prolongar a legitimidade do regime militar, mantendo as taxas de 

crescimento em nível satisfatório, e buscar relação de maior autonomia em relação às 

matérias-primas e às tecnologias importadas.  Por outro lado, a liberalização política, que 

recebeu o nome de distensão, visava a reconstruir a base de apoio político a esse mesmo 

regime, por meio da aproximação com a sociedade civil e da valorização das instituições 

políticas, ambas desarticuladas durante os duros anos de repressão política exacerbada, 

quando o regime manteve sua base de legitimação fundamentada somente no mito de “futura 

potência” e no sucesso do milagre econômico (Mendonça, 1985: 86-98). 

  Podemos 

chegar a essa conclusão mediante de análises que apontam para a estratégia de retomada do 

poder levada à frente pelo grupo castelista, principalmente a partir de 1972.  Podemos 

entender as mudanças operadas na área cultural e a aproximação levada à frente entre Jarbas 

Passarinho, ministro da educação e cultura, e intelectuais de várias áreas, como parte 

integrante de uma estratégia maior que, posteriormente, seria definida como distensão.  As 

causas dessa estratégia, contudo, são complexas e diversificadas. 

 Alguns autores, porém, preferem privilegiar a análise política, ressaltando as 

contradições existentes no meio militar como fundamentais para a efetivação do processo de 

distensão.  Alfred Stepan explica essa política como a necessidade, de um dos grupos que 

compunham o aparelho estatal, de buscar apoio junto à sociedade civil, desenvolvendo para 

isso um projeto de concessão e de conquista (Stepan, 1986: 19).  Conforme esse raciocínio, 

entenderemos o projeto de liberalização como instrumento necessário para contornar a crise 
                                                 
105 Para um entendimento das divisões existentes na área militar, de suas contradições e conflitos, cf. GASPARI, 

Elio. A Ditadura envergonhada. São Paulo: Companhia das Letras, 2002, 418 p., p. 251-266. 
106 Para tal afirmação, cf. GASPARI, Elio. A Ditadura derrotada. São Paulo: Companhia das Letras, 2003, p. 

185-228. 
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existente dentro do próprio meio militar que comandava o Estado e, no intuito de somar 

forças para alcançar tal objetivo, para alargar a sua base política de sustentação incorporando 

representantes de setores antes marginalizados.  Por outro lado, o mesmo autor afirma que tal 

projeto foi concebido e realizado única e exclusivamente a partir dessas necessidades, sem 

que houvesse pressão ou resistência da sociedade civil ao governo exercido pelos militares e 

seus aliados mais próximos.  Ele enfatiza, entretanto, o fato de o processo de distensão ter se 

desenvolvido durante o governo Geisel e não ter sido concebido com certa antecedência, 

ainda no governo anterior, o que determinaria seus avanços e recuos (Stepan, 1986: 45-47). 

 Outros autores, embora enfatizando também as contradições existentes dentro do 

próprio aparelho de Estado, mais especificamente no meio militar, desenvolvem suas análises 

no sentido de explicar o processo de distensão como estratégia que se vincula à própria 

divisão que já existia nesse meio, configurando-se como medida de natureza castelista.  

Eliézer Rizzo de Oliveira traça as linhas desse processo como estreitamente vinculadas à 

estratégia do setor castelista do aparelho militar, o qual se aproveitou das contradições 

geradas pelo próprio autoritarismo naquele aparelho, explorando-as e conseguindo, assim, se 

sobrepor ao projeto político de setores ligados aos esquemas de informação e repressão.  Da 

mesma forma, o autor chama a atenção para a atuação desse mesmo setor castelista durante o 

governo Médici, quando, então, teriam traçado as linhas fundamentais de sua atuação política, 

que seria concretizada a partir de 1974 (Oliveira, 1994: 23-26, 57-58).  Suzeley Kalil Mathias 

desenvolve análise buscando confirmar sua hipótese central de que o projeto de distensão, 

concebido como um relaxamento das regras autoritárias, já teria seus pontos básicos traçados 

antes mesmo da chegada de Ernesto Geisel à presidência da República (Mathias, 1995: 23).  

Confronta-se, portanto, com a hipótese levantada por Alfred Stepan de que não haveria 

indícios suficientes que indicassem uma plataforma de distensão política representada pela 

escolha de Ernesto Geisel para a presidência da República.  Para isso, a autora contrapõe a 

própria prática política do grupo castelista, o qual veria o regime autoritário como transitório, 

somada à necessidade de se resgatar a importância das instituições políticas e jurídicas, 

destroçadas pelo excesso de arbítrio dos anos anteriores.  Ainda que não enxergue na 

sociedade civil um foco importante de pressão pela liberalização do regime, a autora enumera 

uma série de exemplos que demonstram a insatisfação de vários setores da sociedade com o 

autoritarismo em exercício.  Esses setores, ainda que não exercessem pressões de forma 

organizada e mesmo não reunissem condições para tal, representavam importantes parcelas da 

sociedade vinculadas à Igreja Católica, ao Judiciário, ao Legislativo, à imprensa e, inclusive, 

ao empresariado, cada qual com as suas demandas e críticas.  Mesmo que não existisse um 
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projeto de distensão política completamente definido, com metas a serem alcançadas dentro 

de um cronograma pré-estabelecido, o período imediatamente anterior à posse de Ernesto 

Geisel pode ser considerado como preparatório da política que seria implementada mais à 

frente (Mathias, 1995: 61-68; Mendonça, 1985: 89-90).  Perfazendo esse raciocínio, podemos 

citar Lucia Klein, a qual traça as diretrizes da política de distensão, definindo-a: 

 

Nesse período, portanto, a distensão se define como uma reabertura política de alcance 
limitado, visando basicamente a retomada do debate político, a recuperação do 
prestígio do Legislativo, a imposição de controles sobre a autonomia adquirida pelos 
órgãos de segurança e ao estímulo à atividade partidária.  Por sua vez, a pedra de 
toque da nova política é o fortalecimento da Presidência da República, através da 
desmobilização progressiva dos grupos militares mais atuantes e da criação de um 
suporte civil baseado na cooptação das áreas mais receptivas ao projeto presidencial. 
(Klein, Figueiredo, 1978: 80). 
 

 Entendido o projeto de distensão como estratégia destinada a preservar a legitimidade 

do regime militar, ampliando a sua base de sustentação política, ao mesmo tempo em que 

promovia uma limitada liberalização, revigorando a sociedade civil, podemos partir para a 

compreensão da formulação de uma política cultural nesse exato momento, como ela se 

articula com a estratégia maior da distensão e como servirá de apoio a essa mesma estratégia.  

Convém, em primeiro lugar, entendermos o diálogo travado entre o governo e os intelectuais 

como parte integrante da cooptação das áreas mais receptivas ao projeto presidencial, como 

foi acima citado.  Esse diálogo teve início, de fato, na gestão de Jarbas Passarinho à frente do 

Ministério da Educação e Cultura, o que pode ser exemplificado não só pela natureza de 

algumas mudanças efetuadas na época, como pela própria necessidade de traçar uma proposta 

de política cultural, concretizada no Programa de Ação Cultural, já referido.  Para Sérgio 

Miceli, essa movimentação tinha como objetivo incorporar ao projeto oficial setores antes 

arredios ao regime, ou mesmo oponentes a ele, e tal medida atingiria seu grau maior de 

concretização no início do governo Geisel, ao serem consultadas áreas da produção cultural, 

notadamente o teatro e o cinema, a fim de que indicassem representantes para a direção de 

alguns órgãos estatais encarregados dessas mesmas áreas (Miceli, 1984: 65-66). 

 Em segundo lugar, não podemos desconsiderar as profundas transformações que se 

operavam na época.  Dentro do período que vai de 1964 a 1979, houve a implantação de um 

modelo econômico concentracionista, que favoreceu os monopólios em detrimento das 

pequenas e médias empresas e dos assalariados.  Ao mesmo tempo, no entanto, o processo de 

modernização que teve lugar na sociedade brasileira à época do milagre econômico 

possibilitou grande crescimento do mercado de bens culturais.  Aproveitando-se do modelo 
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econômico que favorecia a concentração de capital e da própria expansão da sociedade de 

consumo, em face do crédito fácil e da grande afluência de capitais externos, grandes 

empresas formaram-se e dominaram largas faixas de consumo cultural, dentre as quais a TV 

Globo e o grupo Abril, conforme exemplos citados por Renato Ortiz (Ortiz, 1985: 83-84).  

Essa expansão, como qualquer expansão dos setores de bens de consumo naquela época, fez-

se em associação com o capital estrangeiro e, tratando-se de uma indústria cultural, promoveu 

grande invasão de bens culturais estrangeiros, ocupando e dominando o mercado consumidor 

nacional.  Essa mudança de valores e de comportamento terminou por se refletir dentro do 

próprio aparelho estatal, afetando seus pressupostos ideológicos e mexendo com os brios 

nacionalistas.  Não desejando limitar ou regulamentar esse mercado de consumo, o que 

fugiria às regras estabelecidas pelo modelo econômico adotado, o Estado autoritário iniciou 

preparação para apresentar-se como o defensor das tradições, dos valores, dos costumes e dos 

ideais que caracterizavam a identidade nacional.  O diálogo desenvolvido com setores da área 

cultural que se encontravam alijados desse processo de modernização, bem representou a 

predisposição de se traçar uma política cultural que passasse não só pelo plano meramente 

técnico (financiamento, infraestrutura, distribuição etc.), mas, principalmente, pelo plano 

ideológico, fundamental para o alicerçamento da legitimidade desse mesmo regime.  A ação 

cultural do Estado autoritário, como veremos adiante de forma mais aprofundada, caminhou 

paralelamente à expansão do mercado de bens culturais - que se faz dentro dos parâmetros de 

uma autêntica indústria cultural, massificada - e aproveitou-se das consequências dessa 

expansão, apoiando a produção de obras que se inseriam numa esfera mais sofisticada, pois 

traziam em si a defesa da cultura nacional em contraposição justamente àquela massificação. 

 A construção de uma política cultural e a intervenção do Estado autoritário nessa área 

tiveram como objeto privilegiado a produção cinematográfica, a qual mereceu atenção 

privilegiada e todo um tratamento legal e político próprio de uma atividade que circulava 

facilmente entre o campo do simbólico e o do mercado.  Assim, podemos vislumbrar o 

diálogo iniciado durante a gestão de Jarbas Passarinho como o primeiro passo para a 

cooptação do setor cinematográfico necessitado do apoio do Estado na sua luta pela ocupação 

do mercado e pelo desenvolvimento técnico.  Ao mesmo tempo, como bem lembra Randall 

Johnson, a ação do Estado no setor, através do INC e da Embrafilme, vinha sofrendo severas 

críticas, em virtude do grande número de pornochanchadas e de produções consideradas de 

baixo nível artístico que dominavam a estreita faixa de mercado reservada aos produtos 

nacionais (Johnson, 1987: 162-167).  Juntam-se aqui as condições para a elaboração de uma 

política cultural que serviria como um dos suportes da política maior de distensão 



 121 

encaminhada concretamente a partir do governo Geisel: a necessidade de fazer frente à 

expansão do mercado de bens culturais, devidamente descaracterizado pela grande presença 

do produto estrangeiro; a necessidade de grandes investimentos no desenvolvimento técnico, 

o que possibilitaria aos filmes nacionais competirem em melhores condições com o produto 

estrangeiro; a existência de intelectuais arredios ao projeto oficial, os quais representavam o 

que de mais avançado se havia produzido no cinema brasileiro, possuindo, assim, 

legitimidade cultural e discurso nacionalista necessários à elaboração de uma política cultural, 

que atenderia às expectativas do Estado autoritário que adentrava os tortuosos caminhos da 

distensão. 

 A sociedade civil, sentindo que novos ventos começavam a ser soprados, também se 

organizou na defesa dos seus interesses.  Seguindo a abertura proporcionada pelo I Congresso 

da Indústria Cinematográfica Brasileira, em 1972, produtores e artistas começaram a se 

articular politicamente procurando possíveis brechas existentes no aparelho de Estado que 

possibilitassem o desenvolvimento dos seus trabalhos.  Assim, no ano de 1973, os 

cinemanovistas lançaram o Manifesto Luz & Ação, no qual se apresentam como os únicos 

capazes de desenvolver uma linguagem cinematográfica nacional e ocupar larga fatia do 

mercado dominado pelo produto estrangeiro.107

 Estado autoritário e sociedade civil, por meio de seus representantes no campo 

cultural, começaram a mexer suas peças no complicado jogo de xadrez que envolvia 

autoritarismo e repressão de um lado, desejo de produzir e busca de uma linguagem nacional 

  No mesmo tom, a Associação Carioca de 

Empresários Teatrais, presidida por Orlando Miranda, em cuja diretoria se encontrava Paulo 

Pontes, oriundo do Centro Popular de Cultura da UNE, elaborou um documento que foi 

entregue ao ministro Jarbas Passarinho no qual reivindicam ao governo formas de 

financiamento e recusavam o paternalismo e o assistencialismo; criticavam o abuso da 

censura que prejudicava a livre produção teatral e propunham investimentos na infraestrutura 

do circuito teatral, o que possibilitaria às companhias trabalharem independentemente da 

tutela estatal (Arrabal, Lima, 1983: 140-141).  Este documento demonstrou grande 

preocupação com os aspectos profissionais da produção teatral, acreditando ser possível a 

construção de uma infraestrutura que pudesse facilitar as produções e os grupos teatrais; tal 

preocupação, no entanto, ao descartar o dirigismo estatal, recusando qualquer forma de 

assistencialismo, recaiu na crença do Estado como um aparelho neutro, o que, naquela 

conjuntura, era altamente improvável. 

                                                 
107 Manifesto Luz & Ação. De 1963 a 1973. Arte em Revista, São Paulo, Kosmos Livraria e Editora Ltda., ano I, 

n. 1, p. 5-9, janeiro – março de 1979. 
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do outro.  Assim, estabelecidos parâmetros e condições, chegaríamos ao ano de 1974 e às 

profundas modificações que a partir daí teriam lugar, dando origem a uma fase excepcional 

para a produção cinematográfica nacional e ao período de maior intervenção e subsídio à 

produção cultural já existente na sociedade brasileira.  Tudo dentro da ordem e do progresso. 

 

 

 

 

Tempo de distensão e de diálogo 
 

 Em 11 de março de 1974, quatro dias antes da posse de Ernesto Geisel como novo 

general-presidente, a revista Visão publicou uma extensa matéria sobre a cultura brasileira 

intitulada Da ilusão do poder a uma nova esperança, realizando um balanço histórico dos 

últimos dez anos da produção cultural brasileira, indicando possíveis perspectivas e 

apresentando opiniões de algumas personalidades da área.  A reportagem fundamentava-se na 

ideia de que a cultura brasileira havia passado de um período de onipotência para outro de 

impotência e, naquele momento, o ano de 1974, dividia-se entre o conformismo e o seu 

compromisso crítico; muitas vezes atraindo ódio e suspeitas e mergulhando no vazio e na 

“fossa”.108  Seguindo esse raciocínio, a reportagem procurou recuperar os momentos em que a 

produção cultural atendia aos anseios de transformação da sociedade brasileira e se dava num 

contexto de liberdade, antes do golpe militar de 1964 e, superando inúmeros obstáculos, entre 

1964 e 1968.  Após esse período, a produção cultural sofreu uma perda da vontade, 

incorporando o lamento como uma nova temática e o escapismo como estratégia de 

sobrevivência.109

 

  Tal perda da vontade aconteceu exatamente no momento em que a 

sociedade passava por transformações que acabariam por moldar novas formas de relações 

sociais e pessoais, produzindo assim uma cultura mais adequada à expansão do mercado 

interno, do consumismo, em suma, da indústria cultural. 

(...) Contrastando com os índices econômicos, o saldo da produção artística apresenta um 
lamentável estado de carência, o que quase leva a concluir, erroneamente, que prosperidade 
material e pensamento criativo são inconciliáveis. 
As vicissitudes sofridas pelos intelectuais não impediram o crescimento quantitativo dos 
produtos culturais, mas contribuíram para empobrecer a sua qualidade. Em lugar de uma arte 

                                                 
108 Da Ilusão do Poder a uma nova Esperança. Visão. São Paulo, p. 137-138, 11 de março de 1974. 
109 Idem, p. 149-151. 
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original, nova, inquieta e inquietante, como é próprio de sua natureza, o que ressalta do 
balanço é uma produção de baixo consumo – digestiva, requentada e conformista.110

 
 

 Entretanto, a partir de 1973, uma esperança ressurgiu para os artistas e intelectuais, 

com o possível resgate de sua liberdade e a diminuição da opressão, o que possibilitou aos 

mesmos produzir e retomar sua postura crítica, talvez até usufruindo do grande 

desenvolvimento das técnicas, ocorrido nesse período de opressão.  Em todos os campos da 

produção artística, verificou-se a retomada de uma postura preocupada com os aspectos 

populares bem como a crítica a essa nova sociedade engendrada pelas transformações 

econômicas.  Nas opiniões manifestadas na reportagem, de Carlos Estevam, José Celso 

Martinez Corrêa, Glauber Rocha, Augusto de Campos e Ruth Cardoso, predomina a postura 

crítica em relação às transformações operadas na sociedade, mas, também, uma certa 

esperança de novos tempos para a produção cultural, que poderia explorar justamente as 

contradições geradas por essas transformações. 

 Dessas opiniões, destacou-se a de Glauber Rocha, o qual, num emaranhado confuso de 

afirmações e contradições declarou seu apoio ao governo Ernesto Geisel, que em breve 

tomaria posse: 

Acho que Geisel tem tudo na mão para fazer do Brasil um país forte, justo e livre. 
Estou certo, inclusive, que os militares são os legítimos representantes do povo. 
(...). 
Chega de mistificação. 
Para surpresa geral, li, entendi e acho o general Golbery um gênio – o mais alto da 
raça, ao lado do professor Darci. (...). 
(...). 
Força total para a Embrafilme. Ordem e Progresso.111

 
 

 Essas declarações provocaram, com certeza, mal-estar na intelectualidade e entre os 

produtores culturais, mas apontavam, de forma geral, para as linhas de desenvolvimento de 

uma proposta de política cultural e, mais especificamente, de uma política cinematográfica 

que seriam traçadas a partir daquele momento.  O governo Geisel iniciou-se sob a égide da 

distensão, muito embora o presidente recém-empossado não se tenha manifestado claramente 

em relação a esse aspecto.  Na área cultural, a expectativa não poderia ser diferente e as 

perspectivas de mudanças começaram a se concretizar com a indicação de Ney Braga, militar 

reformado, que fizera carreira vitoriosa como político e já fora ministro de Castelo Branco, e 

não técnico, para o Ministério da Educação e Cultura, dando ênfase ao relacionamento com os 

estudantes que voltaram a se organizar e a pressionar o governo (Mathias, 1995: 67; 
                                                 
110 Idem, p. 152. 
111 Idem, p. 154-155. 
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D’Araujo, Castro, 1997: 267).  A postura de Ney Braga, favorável ao incentivo à produção 

artística e à revitalização dos órgãos oficiais encarregados da cultura, facilitou enormemente o 

diálogo com a classe artística, gerando frutos, de forma imediata, principalmente em relação à 

área teatral e cinematográfica.  Em junho de 1974, foi indicado o empresário Orlando 

Miranda para a direção do Serviço Nacional de Teatro (SNT) e, em agosto, Roberto Farias, 

então presidente do Sindicato Nacional da Indústria Cinematográfica, para a direção-geral da 

Embrafilme.  Ambos foram indicados após consulta aos respectivos setores, o que representou 

certo ineditismo, trazendo os mesmos para um diálogo em que se sentiram esperançosos 

diante das perspectivas de participação na elaboração de um projeto cultural que atendesse, na 

medida do possível, aos seus interesses (Miceli, 1984: 56-57). 

 Essa nova postura representou um divisor de águas em relação à produção cultural e, 

mais precisamente, quanto ao papel do intelectual e do artista na sociedade brasileira e em 

relação ao Estado autoritário.  A proposta de redemocratização, ainda que distante, serviu por 

si só para abrandar os pesados ares do período 1969-1973, quando a tônica das relações 

políticas no país foi a repressão e a censura..  A suspensão da censura prévia aos meios de 

comunicação atenuou a relação entre Estado e formadores de opinião; por outro lado, a 

própria campanha publicitária do governo realçou a ideia de uma nova fase na relação 

Estado/sociedade, marcada agora não pela exclusão, mas pela integração (Fico, 1997: 121-

143).  Da mesma forma, o crescimento econômico, a expansão dos meios de comunicação e a 

reformulação do ensino superior contribuíram para aumentar a demanda por profissionais 

qualificados, pesquisadores, artistas e intelectuais em geral, criando condições para o 

desenvolvimento de uma nova fase nas relações de trabalho envolvendo esses setores, grandes 

empresas privadas do ramo e o próprio Estado.  Podemos, então, caracterizar o período pós-

1974 como um momento de pragmatismo, com certa adequação das propostas políticas e 

culturais às condições criadas pelo Estado autoritário e pela indústria cultural em fase de 

consolidação.  Marcelo Ridenti descreve assim esse novo momento: 

 

A sociedade brasileira foi ganhando nova feição, artistas e intelectuais que 
compartilharam da estrutura de sentimento da brasilidade revolucionária aos poucos 
iam-se adaptando à ordem sob a ditadura.  Chegaram a constituir um segmento de 
produção e consumo de mercadorias culturais consideradas críticas ao regime, que 
censurava seletivamente alguns desses produtos.  O mercado oferecia ótimas 
oportunidades a profissionais qualificados – até mesmo aos artistas de esquerda, 
representantes da cultura viva do período anterior, que se esgotara em 1968.  Eles não 
tinham muita dificuldade para encontrar bons empregos em redes de rádio e televisão, 
produtoras de teatro e cinema, empresas de jornalismo, agências de publicidade, 



 125 

universidades, fossem órgãos públicos ou privados – ainda que houvesse “listas 
negras’ elaboradas pelo Serviço Nacional de Informações.112

 
 

 Essas novas condições somavam-se ao fato de que a produção cultural conhecera um 

período de atividade febril e radicalizada, conectada que estava com as vanguardas existentes 

na Europa e nos Estados Unidos, atingindo boa parte da juventude brasileira, tudo isso até 

1968.  Com a edição do Ato Institucional nº. 5, tal experiência foi desarticulada em sua quase 

totalidade, restando somente alguns produtores que conseguiam dentro da estreita margem 

que lhes era concedida pela censura, fazer valer seus pontos de vista e expor seus produtos 

quase sempre de forma hermética, utilizando-se de simbolismos ou de estratégias de 

ocultação e codificação de mensagens, para escapar à sanha da censura.  À medida que esse 

instrumento de repressão foi sendo relaxado, tal produção voltou a se articular, procurando 

preencher o vazio que havia sido criado pela repressão, como se a produção crítica, 

experimental e esteticamente complexa, tivesse ao seu dispor um espaço ainda não preenchido 

pela indústria cultural.  Muitas vezes esse processo foi visto como forma de cooptação do 

intelectual e do artista pelo Estado autoritário, ou, na melhor das hipóteses, como traição de 

caráter estético e político, quando alguns abandonaram seus pressupostos críticos e 

esteticamente mais elaborados para poderem adequar-se às condições de mercado 

estabelecidas pela indústria cultural.  Esses dois fatores foram importantes, porém sozinhos 

não explicam a retomada da produção cultural e particularmente a postura de muitos 

intelectuais e artistas que, após 1974, redirecionaram sua produção visando a conquistar uma 

parte desse mercado de bens simbólicos, devidamente expandido com o crescimento 

econômico verificado entre 1968 e 1973. 

 Marcos Napolitano explica a nova conjuntura através da conjugação de três elementos. 

Primeiramente, uma crise político-ideológica quanto ao papel do intelectual na sociedade, 

gerada pelo autoritarismo e pela repressão, cuja consequência foi justamente a desconstrução 

da identidade nacional, que envolvia os produtores culturais e seu destinatário final, o povo.  

Em segundo lugar, o processo de expansão da indústria cultural, fenômeno já existente desde 

o final dos anos cinquenta e que consagrara os meios de comunicação de massa como 

instrumento apropriado para a difusão dos produtos culturais, aperfeiçoara-se ainda mais.  Por 

último, em terceiro lugar, a demanda por profissionais qualificados e criativos, gerada por 

essa mesma indústria cultural em expansão, visto que a repressão política e a censura haviam 

                                                 
112 RIDENTI, Marcelo. Artistas e intelectuais no Brasil pós-1960. In Tempo Social, Revista de Sociologia da 

USP, v. 17, n. 1, p. 101, junho 2005. 
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afastado a maior parte desses, criando dificuldades à sua produção e inibindo sua criatividade 

(Napolitano, 2004: 314-315).  Esses três elementos conjugavam-se para criar uma conjuntura 

na qual a retomada da produção cultural de natureza crítica e esteticamente mais apurada se 

fazia necessária. 

 O mesmo podemos afirmar quanto à remodelação dos cursos superiores com a 

reestruturação das instituições de apoio à pesquisa científica e tecnológica, o CNPq (Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico) e a CAPES (Coordenação de 

Aperfeiçoamento do Pessoal de Ensino Superior), bem como com a estruturação de institutos 

particulares de pesquisa como o IUPERJ (Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de 

Janeiro) e o CEBRAP (Centro Brasileiro de Análise e Planejamento), ambos criados em 1969.  

Tais ações, somadas às novas fontes de financiamento para a pesquisa e a estruturação de 

cursos superiores, possibilitou o aumento da produção acadêmica, bem como a expansão dos 

cursos universitários no Brasil, notadamente as instituições particulares (Pécault, 1990: 262-

268).  O crescimento da pesquisa científica e a expansão dos cursos superiores geraram a 

demanda por maior liberdade para a produção acadêmica e por maior veiculação desta na 

sociedade brasileira, desvendando suas contradições e desconstruindo os instrumentos que 

promoviam a submissão e a repressão dos movimentos sociais.  Aumentavam, assim, a 

produção intelectual e as demandas sociais; críticas ao modelo econômico e às contradições 

sociais geradas pelo mesmo eram mais frequentes, da mesma forma que se reorganizavam os 

movimentos sociais, englobando propostas que iam desde o combate à carestia às péssimas 

condições de transporte e de habitação, chegando mesmo a questionar e a enfrentar o aparelho 

repressivo policial e militar exacerbado após 1964.113

 Não podemos deixar de considerar também o papel da chamada imprensa alternativa 

ou “nanica”, que teve grande repercussão nos anos setenta; alguns periódicos com vida 

relativamente curta, outros mais longevos, todos, no entanto, proporcionando um espaço para 

a crítica ao Estado autoritário e às suas políticas, tornando-se muitas vezes porta-vozes de 

  Quanto aos movimentos sociais, pode-

se afirmar que o contato dos intelectuais com eles aumentou, que passaram a ser objeto de 

pesquisa e análise e que, muitas vezes, serviram como laboratórios de teorias que tinham 

como finalidade embasar as mudanças que ocorriam na sociedade. 

                                                 
113 Sobre a rearticulação dos movimentos sociais na segunda metade dos anos setenta, cf. CHAUÍ, Marilena. 

Conformismo e Resistência. Aspectos da Cultura Popular no Brasil. São Paulo: Brasiliense, 1986; e SADER, 
Eder. Quando novos personagens entraram em cena. Experiências e lutas dos trabalhadores da Grande São 
Paulo, 1970-80. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1988. 
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uma oposição que carecia de meios para exposição.114  Destacamos os semanários O 

Pasquim, criado em junho de 1969, que teve seu nome alterado para Pasquim em janeiro de 

1975; Opinião, criado em outubro de 1972; Movimento, surgido em julho de 1975, após a 

cisão do Conselho Editorial do Opinião; Versus, surgido em outubro de 1975; e Crítica, que 

teve vida efêmera, sendo editado de agosto de 1974 a outubro de 1975, mas destacando-se 

pela forte inserção no debate cultural da época.115

 O debate, portanto, não foi pautado somente pela ação do Estado no campo da cultura, 

ainda que revestida de uma nova postura frente aos intelectuais e aos artistas até então tidos 

como oposição ao regime, e nem somente pela consolidação da indústria cultural, 

padronizando e simplificando esteticamente os produtos culturais com vistas ao seu consumo 

imediato.  Além desses dois fatores, convém citar a reorganização da sociedade civil, através 

de associações de bairro, de sindicatos que retomavam suas direções após o período de 

intervenção que muitos sofreram em decorrência do Ato Institucional nº 5, de comunidades 

eclesiais de base ligadas à Igreja Católica, de entidades de grande porte como a Associação 

Brasileira de Imprensa (ABI), a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e a Conferência 

Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), de grupos de teatro amador e de cineclubes.  Essa 

reestruturação dos movimentos sociais e culturais somava-se ao crescimento da oposição e à 

vitória do MDB nas eleições de 1974, abalando de forma significativa as estruturas políticas 

do Estado autoritário (Gaspari, 2003: 453-481).  Analisando de forma geral o período, 

Marcelo Ridenti afirma: 

  Esses semanários e outros, muitos com 

edições limitadas a um único número na maior parte das vezes, foram verdadeiros canais de 

divulgação de ideias contrárias ao regime militar, de difusão de produtos culturais que não 

encontravam espaço num mercado dominado pela simplificação estética e pela padronização 

dos gostos e de debate acerca da cultura brasileira e dos mecanismos de opressão que 

prejudicavam seu pleno desenvolvimento, principalmente a ação da censura. 

 
A partir de meados da década de 1970, com os primeiros sinais de esgotamento do 
modelo econômico conhecido como milagre brasileiro, e com a abertura do regime 
militar, durante o governo Geisel, houve a retomada das atividades oposicionistas, 
lentamente organizada pelas bases dos movimentos sociais, enquanto crescia o MDB, 
ainda o único partido de oposição consentido pelos militares.  Muitos artistas 

                                                 
114 Sobre o papel da Imprensa Alternativa, cf. KUCINSKI, Bernardo. Jornalistas e Revolucionários. Nos tempos 

da imprensa alternativa. São Paulo: Scritta, 1991; e Imprensa Alternativa & Literatura - Os anos de resistência. 
Rio de Janeiro: Centro de Imprensa Alternativa e Cultura Popular do RIOARTE, 1987 (Anais do I Seminário 
de Imprensa Alternativa e Cultura de Resistência). 

115 Sobre os semanários citados e outras publicações da chamada Imprensa Alternativa cf. MICCOLIS, Leila. 
Catálogo de Imprensa Alternativa. Rio de Janeiro: Centro de Imprensa Alternativa e Cultura Popular / 
RIOARTE, 1986. 
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engajaram-se politicamente nesse processo, não só retratando-o em suas obras, mas 
mobilizando-se politicamente em favor, por exemplo, das candidaturas do MDB, da 
campanha pela anistia aos presos políticos, ou do ciclo grevista ilegal iniciado pelos 
trabalhadores de São Bernardo em 1978, que logo se espalhou pelo país, fugindo ao 
controle dos patrões e dos militares, sempre dispostos a reprimi-los. 
Diferentemente dos anos 60, em geral, esse engajamento significou o apoio às causas 
de esquerda a título individual, do artista como cidadão  ou incluindo em seu trabalho 
veiculado pela indústria cultural alguma mensagem política (caso das letras de certas 
canções).  Contudo, houve alguns casos de engajamento orgânico de grupos artísticos 
com as causas da oposição e os movimentos sociais, especialmente na área teatral, em 
que ainda se preservam laços de criação coletiva, alternativa à integração de cada 
artista dentro da ordem, a procurar fazer sua carreira individual no mercado de 
trabalho da indústria cultural. (Ridenti, 2000: 334-335). 

 

 A produção cultural moveu-se no terreno inseguro do aparato estatal, ora apoiada 

pelas subvenções oficiais, ora prejudicada pela ação da repressão policialesca e da censura, e, 

ao mesmo tempo, circulou nos caminhos padronizados e simplificados da indústria cultural, 

buscando aqui e ali não só formas de sobreviver, mas incentivo para produzir e, além, pensar 

e criticar a sociedade brasileira que então se apresentava aos seus olhos.  A carência de 

legitimidade por parte do Estado autoritário, a crise econômica iminente e o crescimento da 

oposição, o que poderia colocar em risco a sua estratégia de redemocratização em longo 

prazo, tornaram necessário buscar interlocutores no meio cultural, atraindo alguns com suas 

propostas, subvenções e financiamentos, mas também formulando uma política que atendesse 

seus anseios e melhorasse as condições de sua produção.  Nesse terreno moveram-se artistas e 

intelectuais, formulando propostas para a área cultural em geral e cinematográfica, em 

particular; em comum com o Estado autoritário, a necessidade de se relacionar e se identificar 

com uma sociedade recém-saída dos tempos do milagre econômico, profundamente 

transformada, apresentando novas formas de relações pessoais, sociais e políticas.  Em meio a 

um Brasil que se transformava, Estado autoritário e produtores culturais não mediram 

esforços e, desse encontro, na maior parte das vezes conflituoso, surgiu o rascunho de uma 

identidade nacional, apropriada aos tempos de transição. 
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A Política Nacional de Cultura: o diálogo e a intervenção 
 

 Embora as ações do governo federal na área da cultura tivessem certo relevo no campo 

da produção cinematográfica, a qual demandava uma soma de recursos superior à de todas as 

outras áreas de produção cultural juntas, essas outras áreas não ficaram à deriva durante o 

governo Ernesto Geisel; muito pelo contrário, foram alvo de uma ação meticulosa, estudada e 

planejada que teve como referência a elaboração da Política Nacional de Cultura, no final de 

1975. 

 Na realidade, essa preocupação vinha desde a gestão Jarbas Passarinho à frente do 

Ministério da Educação e Cultura, principalmente durante o ano de 1973, quando foi proposto 

e desenvolvido o Plano de Ação Cultural (PAC), que financiou, produziu e fez veicular uma 

série de atividades culturais, exposições, cursos e apresentações em geral por todo o país, 

promovendo verdadeira agitação cultural em várias cidades.  Já no início do governo Ernesto 

Geisel, foram tomadas medidas importantes procurando organizar, estimular e tutelar a 

produção cultural, como a implantação do Conselho Nacional de Direito Autoral (CNDA) e o 

lançamento da Campanha de Defesa do Folclore Brasileiro.  Em 1975, vinculado ao 

Ministério da Indústria e do Comércio, foi criado o Centro Nacional de Referência Cultural 

(CNRC), idealizado por Aloísio Magalhães, designer e publicitário pernambucano, que 

representava uma vertente moderna nessa área, pois conjugava o avanço da indústria cultural 

e a expansão do mercado de bens culturais com a necessidade de se preservar, proteger e 

incentivar as produções artísticas tradicionais brasileiras, através de um mapeamento dessas 

atividades e pesquisas cujo objetivo seria realçar sua importância estética e sua historicidade 

(Leite, Taborda, 2003: 230-231).  Essa experiência, situada fora do Ministério da Educação e 

Cultura, encontrava paralelos com outras iniciativas como a Embratur, criada em 1966, 

também no âmbito do Ministério da Indústria e Comércio, e o Programa de Cidades 

Históricas (PCH), criado em 1973, da Secretaria de Planejamento, ligada diretamente à 

Presidência da República.  Assim, o CNRC assumiu um caráter nitidamente interministerial, 

articulando diversos setores do governo mediante de convênios com a Secretaria de 

Planejamento, com o Ministério de Relações Exteriores e com o Ministério da Educação e 

Cultura, além do próprio Ministério da Indústria e Comércio e de outros organismos como a 

Caixa Econômica Federal, a Universidade de Brasília e o governo do Distrito Federal 

(Oliveira in Gomes, 2007: 140-141).  Essa articulação interministerial e interinstitucional 

também assumiu um caráter interdisciplinar: a cultura passou a ser vista não só através da 
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antropologia ou da produção artística, mas também da sua viabilidade enquanto produto, 

mercadoria, consolidando, assim, uma “marca” própria, que derivou de uma identidade a qual, 

articulada em nível nacional, possibilitou a construção de uma “marca Brasil” (Weinstein, 

2007: 280-282).116

 

  As ideias de Aloísio Magalhães e a proposta do CNRC possibilitaram um 

trabalho pioneiro na área cultural, que abriu horizontes para novas formas de se pensar e de se 

produzir cultura no país. 

De 1975 a 1979 foram desenvolvidos pelo CNRC projetos reunidos em quatro 
programas: artesanato, levantamentos socioculturais, história da tecnologia e da 
ciência no país e levantamento da documentação sobre o Brasil. Entre os projetos 
especialmente valorizados por Aloísio Magalhães estavam o estudo multidisciplinar 
do caju; o Museu ao Ar Livre de Orleans (imigração italiana); a cerâmica de Amaro de 
Tracunhaém; a tecelagem em teares de quatro pedais do Triângulo Mineiro; a 
fabricação e comercialização de lixeiras – um artesanato de transformação. Ou seja, 
tais projetos tinham pouca ou nenhuma relação com patrimônio, autenticidade ou 
tradição, mas valorizavam a capacidade inventiva do artesão brasileiro. Propunha-se 
um inventário de um “saber fazer”. (Oliveira in Gomes, 2007: 141). 

 

 A concepção do CNRC e sua ação na área cultural acabaram por motivar o debate 

sobre o fazer cultura e o próprio conceito de cultura brasileira.  Outro aspecto importante foi 

trazer para o centro deste mesmo debate a questão sobre o popular.  Tanto as propostas de 

Aloísio Magalhães e de seus assessores, quanto aquelas dos cinemanovistas, no campo da 

produção cinematográfica, e dos autores teatrais oriundos do Centro Popular de Cultura da 

UNE, valorizavam o encontro do sentido de nação e de povo, que poderia ser consubstanciado 

no conceito de nacional-popular.  Ainda que em perspectivas diferenciadas, a preocupação 

com a produção cultural de caráter popular e a contribuição dessas inúmeras manifestações na 

construção de uma identidade nacional estavam contempladas nessas propostas.  Esse debate, 

inaugurado no ano de 1975, renderia dois frutos, dentro do próprio governo, como forma de 

inserir as propostas do Estado autoritário no âmbito de sua estratégia política de distensão 

lenta, gradual e segura, no debate cultural.  Tais frutos foram a criação da Fundação Nacional 

de Arte (Funarte) e a elaboração da Política Nacional de Cultura. 

 A Funarte foi criada através da Lei nº. 6.312, de 16 de dezembro de 1975, passando a 

funcionar a partir de 16 de março do ano seguinte, e foram colocados sob a sua 

responsabilidade o Instituto Nacional de Artes Plásticas (INAP), o Instituto Nacional de 

Música (INM) e a Campanha Nacional de Defesa do Folclore, a qual manteve certa 

autonomia, sendo incorporada de forma definitiva somente em 1978, com a criação do 
                                                 
116 Sobre a criação do Centro Nacional de Referência Cultural, cf. tb. Memória Viva. Veja, p. 96, 18 de fevereiro 

de 1976. 
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Instituto Nacional do Folclore (INF) (Botelho, 2000: 63).  A Funarte herdou a agilidade 

produtiva do Programa de Ação Cultural, desenvolvido entre 1973 e 1974, tendo como 

primeiro diretor executivo Roberto Parreira, justamente o gestor daquele programa.  Assim, 

suas atividades eram realizadas por “grupos-tarefas”, que as desempenhavam com relativa 

autonomia, com cronogramas e orçamentos próprios.  As pressões de artistas dos setores de 

música e de artes plásticas, fruto de demandas reprimidas havia muitos anos, somavam-se às 

necessidades operacionais do governo na área cultural, que exigiam uma pronta resposta na 

realização de atividades culturais e no investimento na produção.  Essa agilidade conjugada à 

personalidade jurídica da Fundação, de direito privado, possibilitaram a construção de um 

espaço próprio para os produtos culturais serem veiculados, garantindo também a qualidade 

dos mesmos através de processos criteriosos de seleção e de financiamento.  Sua equipe era 

jovem, composta por artistas e designers recém-formados em universidades brasileiras ou 

recém-egressos de cursos no exterior (Botelho, 2000: 65-66).  Constituía-se, assim, numa 

interface de diálogo e de convivência com o Centro Nacional de Referência Cultural, alojado 

no Ministério da Indústria e Comércio, com o qual manteve uma longa e saudável relação. 

 As áreas de teatro e de cinema mantinham-se fora dessa articulação, em virtude de sua 

relativa autonomia em relação às outras áreas, e do gigantismo de suas demandas financeiras e 

estruturais.  Assim, com a indicação de Orlando Miranda para a direção do Serviço Nacional 

de Teatro (SNT) e de Roberto Farias para a presidência da Embrafilme, ambas em meados de 

1974, as categorias dessas áreas, indubitavelmente, as mais organizadas do setor cultural, 

viam atendidas algumas de suas reivindicações e passavam a ter, como gestores junto ao 

governo federal, representantes de suas principais associações.  No caso específico do teatro, 

a administração de Orlando Miranda notabilizou-se por um constante confronto com a 

censura, que proibiu várias peças de autores nacionais e estrangeiros, prejudicando 

sensivelmente a produção nacional, pois muitos vetos ocorreram depois de períodos de ensaio 

e de produção das mesmas; por outro lado, sua preocupação maior foi com a construção e a 

recuperação de uma rede de teatros que servisse aos espetáculos produzidos, chegando, 

inclusive, a administrar várias salas nas maiores capitais do país.  Ao contrário do que 

acontecia na área cinematográfica, através da ação da Embrafilme, não houve financiamento 

direto das produções teatrais pelo SNT, mas subsídios às mesmas, de diferentes formas: 

auxílio-montagem, custeio de viagens, compra de ingressos (“campanha das kombis”), 

prêmios de incentivo (concedidos após a produção) e investimentos em infra-estrutura 

(reforma de espaços, aquisição de aparelhagens etc.).  Uma das principais fontes de 

financiamento de produções teatrais, desenvolvida pelo SNT, foi o concurso anual de 
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dramaturgia que acabou se envolvendo na própria trama contraditória que cercava a produção 

teatral do país naquele momento: a maior parte das obras premiadas foi alvo da censura e 

muitas sequer foram encenadas (Mostaço, 1982: 172-173). 

 Nesse contexto, em que se misturam as estratégias políticas do Estado autoritário de 

levar à frente sua distensão lenta, gradual e segura - uma atividade artística e cultural 

efervescente, em boa parte apoiada e financiada por organismos criados por esse mesmo 

Estado - e a pressão de setores artísticos por um afrouxamento da censura e por mais 

condições de ocupação do mercado de bens culturais em expansão, surge uma proposta mais 

elaborada de intervenção na área, considerando os elementos característicos de um tipo de 

produção que de mais tradicional e popular havia na cultura brasileira: a Política Nacional de 

Cultura.117

 Esse documento não tinha a intenção de ser bússola para a produção cultural, muito 

menos procurava abranger todos os setores desta, limitando-se a traçar em linhas gerais 

aspectos que norteariam o apoio do Estado à produção cultural.  Visava a pesquisa, a 

produção e a difusão dos bens culturais, sugerindo a criação de mecanismos que viabilizassem 

sua fruição e seu consumo, afirmando um determinado tipo de produção que poderia ser tida 

como nacional, pois traria em si referências a uma determinada forma de ser e estar do 

homem brasileiro.  Tratava-se de um documento eclético, em que conceitos e definições 

conviviam ao lado de propostas de caráter prático, de demandas próprias dos setores artísticos 

e de interesses políticos do Estado autoritário.  Como define Isaura Botelho: 

 

 
A Política Nacional de Cultura, ao lado da discriminação das tarefas, como a 
promoção e o incremento da participação no processo cultural, o incentivo à produção 
e ao consumo, fazia o entrelaçamento das noções de cultura, desenvolvimento e 
segurança nacional.  O documento traz em si as contradições entre o respeito à 
espontaneidade das manifestações culturais e a necessidade de intervenção estatal, da 
modernização e da conservação, do desenvolvimento e, ao mesmo tempo, de se 
preservar a cultura de seus efeitos “maléficos”. (Botelho, 2000: 67). 

 

 O texto era  contraditório, porém definido em relação aos seus objetivos.  Ao conjugar 

nação e povo num mesmo conceito de cultura, instituiu o Estado como norteador do 

desenvolvimento cultural, bem como procurou legitimar sua ação quanto à seleção dos bens 

culturais a serem produzidos e difundidos e as formas a serem utilizadas para ocupação do 

mercado.  Em entrevista à revista Veja, Ney Braga, ministro da Educação e Cultura, 

relacionou três fatores considerados básicos na orientação da política de cultura no Brasil: a 

                                                 
117 Política Nacional de Cultura. Brasília/DF: MEC/ Secretaria de Cultura, 1975. 
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generalização do acesso, a espontaneidade na criação e a qualidade da produção.118  Sem 

deixar claro como se daria o controle da qualidade dos bens produzidos, reafirmou o respeito 

à espontaneidade de criação dos artistas e a ausência do intervencionismo estatal na produção 

cultural, assinalando que a ação do Ministério da Educação e Cultura estaria voltada ao 

incentivo à produção cultural de indivíduos ou de grupos; entretanto, ressaltou a continuidade 

da censura, apresentando a mesma como um instrumento do Estado de preservação do bem 

comum e de proteção dos valores éticos essenciais à sociedade.119

 

  Em um artigo escrito para 

a revista Cultura, Ney Braga vinculou a política cultural à afirmação de uma identidade 

nacional que seria construída a partir das diversas manifestações regionais, uma identidade 

multifacetada, diversificada, heterogênea e, por isso mesmo, rica em suas diversidade e 

heterogeneidade. 

Fugindo ao conceito elitista de cultura, devemos incluir, entre as manifestações que 
esta assume, as mais espontâneas, partidas do povo. Aí se incluem as nossas tradições 
sociais e religiosas, os nossos hábitos e costumes, “estilos” de vida, atitudes perante os 
fatos fundamentais da existência, todo o conjunto, enfim, de modos de ser que 
definem o caráter nacional. Vale ressaltar que ele assume, sobre essa homogeneidade 
básica, que se confunde com as dimensões nacionais, também uma dimensão 
multirregional que a enriquece. Já se disse que o Brasil é um arquipélago cultural – 
contrapartida, no plano espiritual, da multifacetada feição que assume o País em todos 
os aspectos da vida nacional.120

 
 

 O ministro realçou a opção por uma linha nacionalista que valorizava o popular, aqui 

tido como um elemento historicamente indefinido, qualificado do ponto de vista da tradição e 

representativo daquilo que se aceitava como uma real representação da brasilidade.  Reforçou 

os mitos que embasaram a construção de uma ideia de Brasil nos primórdios do pensamento 

sociológico, nos anos trinta, quando o sentido de modernização associava-se à preservação do 

tradicional, quando o sentido de povo confundia-se com o de nação e o Estado era 

apresentado como o promotor desses processos e defensor desses valores (Mota, 1990: 27-

33).  Assim, o documento procurou definir a cultura brasileira: 

 
A Política Nacional de Cultura procura compreender a cultura brasileira dentro de suas 
peculiaridades, notadamente as que decorrem do sincretismo alcançado no Brasil a 
partir das fontes principais de nossa civilização - a indígena, a europeia e a negra. A 
diversificação regional do País e a necessidade de valorização dessas manifestações 
artísticas são também consideradas partes essenciais dessa política.121

                                                 
118 Política Cultural. Veja, p. 57, 18 de fevereiro de 1976. 

 

119 Idem. 
120 BRAGA, Ney. Cultura para o povo. Cultura, Brasília, ano 5, n. 20, p. 4-5, jan.-mar. 1976. 
121 Política Nacional de Cultura. Op. cit., p.5. 
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 Nessa definição encontram-se dois pontos fundamentais da construção ideológica da 

política cultural no Brasil: a concepção da contribuição, na mesma proporção, de três grupos 

étnicos para a formação da cultura brasileira e a diversificação regional.  Aqui, ambos são 

tomados de forma acrítica.  O primeiro foi apresentado como três grupos que contribuíram de 

forma proporcionalmente igual para a formação cultural da sociedade brasileira, inexistindo 

qualquer forma de dominação ou de exploração entre eles.  Ao mesmo tempo, ao reconhecer a 

diversificação regional da cultura brasileira, a partir do mapeamento das diversas atividades 

culturais existentes no país, procurou-se afirmar a ideia de unidade nacional, demonstrando 

que a diversidade integrava um conjunto que se mantinha coeso justamente por que a 

respeitava e a preservava.  No mesmo sentido, o documento procura definir o homem 

brasileiro. 

 
Cultura não é apenas acumulação de conhecimentos ou acréscimo de saber, mas a 
plenitude da vida humana no seu meio. Deseja-se preservar a sua identidade e 
originalidade fundadas nos genuínos valores histórico-sociais e espirituais, donde 
decorre a feição peculiar do homem brasileiro: democrata por formação e espírito 
cristão, amante da liberdade e da autonomia.122

 
 

 Ao definir o homem brasileiro a partir de suas características espirituais, acabou por 

reforçar a tradição cristã, como principal elemento aglutinador do sincretismo religioso e o 

canal que dava voz às demais representações religiosas.  Por outro lado, renegou as doutrinas 

de caráter materialista que defendiam uma concepção fragmentária de luta de classes, 

contrapondo às mesmas a formação democrata ocidental e o espírito cristão, reforçando o 

caráter cordial desse sujeito e deixando no esquecimento as contradições que porventura 

existissem na sociedade.  Esse homem brasileiro, pois, era amante da liberdade e da 

autonomia, inimigo dos regimes totalitários que tentavam destruir as potencialidades 

individuais no afã de construir um falso coletivismo; era justamente essa individualidade que 

tinha de ser valorizada dentro de um processo de desenvolvimento econômico e de 

transformações sociais, como o que ocorreu na sociedade brasileira, para que se pudesse 

conferir qualidade espiritual às transformações materiais geradas por esse mesmo processo 

acelerado. 

 
O atual estágio do desenvolvimento brasileiro não pode dispensar a fixação de 
objetivos culturais bem delineados.  O desenvolvimento não é um fato de natureza 
puramente econômica.  Ao contrário, possui uma dimensão cultural que, não 

                                                 
122 Idem, p.8. 
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respeitada, compromete o conjunto.  A plenitude e a harmonia do desenvolvimento só 
podem ser atingidas com a elevação da qualidade dos agentes do processo que a 
integram.123

 
 

 O mesmo Estado autoritário que promoveu o desenvolvimento econômico preocupou-

se, pois, com esse homem brasileiro, a partir do momento em que se preocupou em conferir às 

transformações em curso um aspecto qualitativo baseado na produção e na fruição dos bens 

culturais.  Dessa forma, o objetivo seria qualificar os agentes sociais, os produtores culturais e 

o público em geral, de forma a elevar a qualidade e a capacidade de fruição desses bens, da 

mesma forma que criava condições para a preservação da memória e o conhecimento de nossa 

história, elementos considerados imprescindíveis no processo de construção da identidade 

nacional.  Assim, a política cultural vinculada ao processo desenvolvimentista teve também, 

como fundamento, reforçar o papel do Estado na promoção das atividades culturais e na 

proteção daquelas que realmente ensejavam a identidade nacional, de forma a mantê-la a 

salvo dos efeitos nefastos da indústria cultural e do processo de modernização que produziam 

massificação e desvirtuavam os sentidos da cultura, destruindo valores considerados 

autênticos, substituindo-os pelos valores de mercado.  Dessa forma: 

 

Uma política de cultura deve levar em consideração a ética do humanismo e o respeito 
à espontaneidade da criação popular.  Justifica-se, assim, uma política de cultura como 
o conjunto de iniciativas governamentais coordenadas pela necessidade de ativar a 
criatividade, reduzida, distorcida e ameaçada pelos mecanismos de controle 
desencadeados através de meios de comunicação de massa e pela racionalização da 
sociedade industrial.124

 
 

 Nesse trecho foram citados dois objetivos concomitantes e aparentemente 

contraditórios.  O primeiro refere-se à preocupação oficial em resguardar um espaço próprio 

para as atividades culturais ameaçadas pelo processo de modernização desencadeado pelo 

mesmo Estado, que, então, chama para si a tarefa de protegê-las.  O segundo diz respeito à 

separação entre uma área que devia ser protegida, e sofreria intervenção do Estado, e outra 

que seria relegada à própria sorte, pois era considerada um campo apropriado para o 

desenvolvimento da indústria cultural.  Sergio Miceli denomina tal postura como vertente 

patrimonial, preocupando-se em diferenciar os bens culturais destinados ao consumo de 

massa e aqueles destinados à esfera erudita.  Para o referido autor, a presença do Estado deu-

se onde a iniciativa privada não interferiu, em uma esfera em que a circulação da produção era 

restrita às frações cultas da sociedade, nessa separação, o Estado demonstrou sua força, 
                                                 
123 Ibidem, p.9. 
124 Ibidem, p.12. 
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através de uma estratégia de marketing que o colocou como o único ponto de apoio da 

produção considerada erudita, ou de circulação restrita, não fazendo parte do mercado de bens 

culturais destinados à massificação (Miceli, 1984: 101-105).  Convém, no entanto, 

lembrarmos que, a partir do momento em que o Estado trouxe para si o dever de proteger e de 

apoiar a produção cultural que não encontrou respaldo nem espaço no mercado, essa tarefa 

representou justamente a intervenção desse mesmo Estado no setor em que a criatividade, a 

inovação e a crítica deveriam fazer-se presentes.  Os efeitos nefastos dessa presença ostensiva, 

por meio do controle das linhas de crédito disponíveis e da elaboração de políticas de 

preocupação uniformizadora, podem ser notados no tipo de produção que foi veiculada pelos 

órgãos oficiais encarregados.  A finalidade dessa atuação foi exposta, sem meias palavras, na 

parte final do referido documento: 

 

(...) Através do amálgama do conhecimento, da preservação da criatividade e da 
difusão da cultura, o Brasil, com sua vasta extensão territorial, população em 
crescimento acelerado, miscigenação étnica contínua e permanente, confluência de 
fatores culturais mais diversos, irá plasmando e fixando sua personalidade nacional, 
graças à harmonia e à manutenção de seus variados elementos formadores.  O 
desaparecimento do acervo cultural ou o desinteresse pela contínua acumulação da 
cultura representarão indiscutível risco para a preservação da personalidade brasileira 
e, portanto, para a segurança nacional. 
(...) 
Nesse rumo de concepções e na conformidade de nossa vocação democrática, a 
Política Nacional de Cultura entrelaça-se, como área de recobrimento, com as políticas 
de segurança e de desenvolvimento; significa, substancialmente, a presença do Estado 
como elemento de apoio e estímulo à integração do desenvolvimento cultural dentro 
do processo global de desenvolvimento brasileiro.125

 
 

 A política cultural, como política pública, articulou-se à política de desenvolvimento 

econômico à proposta de distensão, levadas à frente pelo Estado autoritário.  Ao negar as 

contradições existentes no corpo social, investindo na afirmação de uma suposta unidade 

construída em torno de valores e princípios, teve como meta principal a construção da 

identidade nacional em tempos de transição, a qual se apresentou como um mosaico das 

necessidades geradas pela economia e pela segurança do regime.  Formou-se, assim, um tripé 

no qual identidade, desenvolvimento e segurança compuseram o quadro ideal sobre o qual se 

desenvolveu a proposta de transição democrática promovida pelo Estado autoritário.  

Perpassando todo esse aparato, a ideologia da segurança nacional, um dos pilares do regime 

militar inaugurado em 1964, apresentou-se em sua totalidade, como afirma Renato Ortiz: 

 

                                                 
125 Política Nacional de Cultura. Op.cit. p.30. 
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(...) Resumidamente se pode dizer que essa ideologia concebe o Estado como uma 
entidade política que detém o monopólio da coerção, isto é, a faculdade de impor, 
inclusive pelo emprego da força, as normas de conduta a serem obedecidas por todos.  
Trata-se também de um Estado que é percebido como o centro nevrálgico de todas as 
atividades sociais relevantes em termos políticos, daí uma preocupação constante com 
a questão da “integração nacional”. (...) Procura-se garantir a integridade da nação na 
base de um discurso repressivo que elimina as disfunções, isto é, as práticas 
dissidentes organizadamente em torno de objetivos pressupostos como comuns e 
desejados por todos.  (...). (Ortiz, 1988: 115-116). 
 

 A Política Nacional de Cultura representou, pois, mais continuidade do que ruptura, ao 

preservar a natureza intervencionista do Estado autoritário, embasando-a justamente nos 

pressupostos de segurança e de desenvolvimento.  A preocupação com a identidade nacional, 

a manutenção, a todo o custo, da ideia de unidade nacional e a afirmação categórica das 

características do homem brasileiro são elementos que já se encontravam presentes nas 

preocupações culturais do regime antes mesmo da formulação desse documento.  Gabriel 

Cohn, por exemplo, vê muitas semelhanças entre a Política Nacional de Cultura e o 

documento apresentado, mas retirado logo de circulação, na gestão de Jarbas Passarinho, 

denominado Diretrizes para uma Política Nacional de Cultura.  Na opinião do referido autor, 

o primeiro documento seria uma retomada da mesma temática abordada pelo segundo, mas 

em condições políticas mais favoráveis (Cohn in Miceli, 1984: 88-92).  Levando tal fato em 

consideração, podemos entender que houve continuidade nos quadros responsáveis pela 

formulação da política cultural nos governos militares, e a presença de indivíduos, como 

Manoel Diegues Jr., Leandro Tocantins e Octávio de Faria, bem atesta tal informação.  Por 

outro lado, a política de distensão, pelo menos no tocante à área cultural, já começava a se 

delinear antes mesmo de sua divulgação, daí ter sido publicado um documento que, retirado 

logo de circulação, aguardou o momento mais propício para ser retomado. 

 Dois documentos confirmam essa hipótese: Aspectos da Política Cultural Brasileira, 

publicado em 1976126 e A Estratégia cultural do Governo e a operacionalidade da Política 

Nacional de Cultura, de autoria de Manuel Diegues Jr., publicado em 1977.127

                                                 
126 Aspectos da Política Cultural Brasileira. Brasília/DF: Conselho Federal de Cultura/MEC, mimeo, p. 71, 

1976. 

  O primeiro 

trata-se de um balanço do Programa de Ação Cultural desenvolvido na gestão Jarbas 

Passarinho, terminando por justificar a montagem de infraestrutura na área cultural para 

atender à necessidade de se construir uma política para a mesma, afinada com as necessidades 

de desenvolvimento e de segurança, apontadas como fundamentais para a sociedade na época.  

127 DIEGUES JR., Manuel. A Estratégia cultural do Governo e a operacionalidade da Política Nacional de 
Cultura.  Brasília/DF: DAC/MEC, mimeo, 1976-1977. 
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O segundo é um documento redigido para ressaltar a importância da Política Nacional de 

Cultura, retomando algumas das discussões feitas por esta, como a expansão dos meios de 

comunicação, e o seu lado perverso, com a destruição dos autênticos valores nacionais, 

transmitindo constantemente valores estranhos à sociedade brasileira.  Este terminou por 

realçar a importância da defesa da cultura regional, pois “o brasileiro não é este ou aquele, 

mas a soma das diversidades do homem do norte e do sul, do nordeste e do centro, do litoral e 

do sertão, da montanha e da praia”.128

 Esses aspectos constituíram, no entanto, o máximo que se pôde almejar em se tratando 

de uma proposta de distensão ou de diálogo entre o governo e a área cultural.  O Estado 

autoritário, apesar de adotar uma postura mais complacente em relação às atividades culturais 

e à imprensa, não se despira dos seus instrumentos de coerção e, muito menos, desarticulara 

os grupos repressivos que agiam livremente dentro dos aparelhos policiais e militares.  Pode-

se falar nesse momento, inclusive, de uma resistência da comunidade de segurança ao 

processo de distensão, como afirma Alfred Stepan (Stepan, 1986: 37-39).  Para Suzeley Kalil 

Mathias e Eliézer Rizzo de Oliveira, trata-se das contradições existentes dentro do próprio 

aparelho militar, em função do alto nível de autonomia obtido pelo aparelho repressivo 

(Oliveira, 1994: 32-35; Mathias, 1995: 123-127).  Lúcia Klein, inclusive, aponta para o fato 

de que a derrota da Arena, partido situacionista, nas eleições de 1974, precipitou o governo 

num claro confronto com os setores contrários ao projeto de distensão.  Diante desse 

confronto, a presidência da República cedeu às pressões por um recrudescimento na repressão 

política, cujo alvo, então, seriam os comunistas ligados ao Partido Comunista Brasileiro, o 

qual criticara abertamente a luta armada contra o regime, alvos fáceis para o aparelho 

repressivo.  Acusados de estarem infiltrados no MDB, partido da oposição, e em vários 

setores da burocracia estatal, os comunistas passaram a ser perseguidos, presos e torturados, 

numa verdadeira “caça às bruxas”, liderada pelo próprio ministro da Justiça do governo 

Geisel, Armando Falcão (Klein, Figueiredo, 1978: 80-88).  Segundo a autora, Geisel, em seu 

discurso de 1° de agosto de 1975, redefiniu o conceito de distensão, esvaziando o seu 

conteúdo político e resumindo-o às políticas sociais desenvolvidas pelo governo.  Dessa 

forma, o governo fez concessões ao aparelho repressivo e, mesmo o controle que operou 

nessa área, a partir de 1977, serviu somente para “aparar as arestas”, sempre reafirmando a 

hierarquia militar subvertida pelos próprios órgãos de repressão, e nunca punindo os culpados 

pelos abusos, ou mesmo admitindo a existência desses. 

 

                                                 
128 Idem, p. 10-11. 
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 A política cultural foi apresentada no momento em que as contradições desse processo 

se acirravam e explodiam em conflitos.  Justamente no final de 1975 e no início de 1976, 

ocorreram duas mortes que se tornaram ícones da luta contra a repressão política: Vladimir 

Herzog, em outubro e Manoel Fiel Filho, no mês de janeiro.  Vladimir Herzog era diretor da 

TV Cultura, subordinada ao governo do estado de São Paulo, cujo governador Paulo Egydio 

Martins era ligado politicamente ao presidente Ernesto Geisel e apoiava sua política de 

redemocratização; Manoel Fiel Filho era líder operário e militava na reorganização do seu 

sindicato, seguindo a orientação política moderada do Partido Comunista Brasileiro (PCB).  O 

primeiro, um intelectual que desenvolvia projetos inovadores na área cultural; o segundo, um 

operário que apostava na redemocratização; ambos, agentes do seu tempo, identificados com 

os novos rumos que a sociedade brasileira começava a trilhar.  A Política Nacional de Cultura 

foi apresentada no final do ano, entre uma morte e outra.  Logo após a morte de Manoel Fiel 

Filho, em janeiro de 1976, Ernesto Geisel tomou a decisão firme de afastar o comandante do 

II Exército, Ednardo D’Ávila Melo, substituindo-o pelo general Dilermando Gomes 

Monteiro, o que pode ser considerada a primeira ação de um presidente do regime militar de 

enquadrar o aparato repressivo que até então agia livremente, desafiando não só a proposta de 

distensão como a própria hierarquia militar (Gaspari, 2004: 159-235).  A Política Nacional de 

Cultura teve, portanto, o seu batismo de sangue e iniciou a sua trajetória maculada pelas 

contradições do processo de redemocratização, que oscilava entre a perspectiva do horizonte 

de liberdades democráticas e a queda definitiva para o inferno do arbítrio e do terror. 
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Capítulo III 

Tempos de distensão: o apogeu da produção 

cinematográfica e a crise do regime militar 

(1974-1982) 
 

 

 

 

A construção de uma política cinematográfica nacional 
 

 A indicação de Roberto Farias para presidir a Embrafilme não representou o primeiro 

passo do Estado autoritário em direção a uma nova fase de suas relações com a área 

cinematográfica.  Através da Portaria nº. 454, de 23 de julho de 1974, o Ministério da 

Educação e Cultura (MEC) instituiu Comissão para tratar da reformulação dessa área.  Essa 

Comissão foi composta por Manoel Diegues Jr., Diretor-Geral do Departamento de Assuntos 

Culturais (DAC), acompanhado de seu assessor Claudio Antonio Fontes Diegues; Antonio 

Augusto dos Reis Veloso, assessor do Gabinete do Ministro/Secretário de Planejamento da 

Presidência da República, João Paulo dos Reis Veloso; Octávio de Faria, membro do 

Conselho Federal de Cultura; Biazino Granato, chefe de Gabinete do presidente do INC; e 

Nelson Pereira dos Santos, representando os cineastas e os produtores.129

 A Comissão demonstrou a forte influência do grupo cinemanovista junto ao aparelho 

de Estado; aproximação que se iniciou na gestão de Jarbas Passarinho à frente do Ministério 

da Educação e Cultura (MEC).  Em depoimento prestado a Antônio Carlos Amâncio da Silva, 

Nelson Pereira dos Santos ressaltou as articulações em torno das mudanças que foram 

realizadas na área cinematográfica, através de Leandro Tocantins, presidente do INC e 

intelectual próximo ao ministro Jarbas Passarinho.  Essa articulação foi consolidada pela ação 

de Manoel Diegues Jr., membro do Conselho Federal de Cultura, nomeado por Ney Braga 

para o Departamento de Assuntos Culturais (DAC) e pai do cineasta Cacá Diegues, recebendo 

 

                                                 
129 Cf. TENDLER, Silvio. Cinema e Estado: Em defesa do Miúra. Rio de Janeiro: FUNARTE, Mimeo, 1982, 

p.42-63. 



 141 

apoio de João Paulo dos Reis Veloso, secretário de Planejamento da Presidência da República 

e admirador do Cinema Novo (Amancio, 2000: 41-42).  Além dessas três personalidades, 

podemos destacar a presença de Octávio de Faria, intelectual próximo aos cinemanovistas, 

que, inclusive, escreveu artigo denominado Cinema Novo e Cinema Brasileiro, em 1969, no 

qual elogiou a inovação estética e afirmou a importância do Cinema Novo na produção 

mundial.130

 O relatório final foi entregue em dezembro de 1974 e apresentou como propostas 

principais a extinção do INC, cujas atividades referentes à coprodução, ao financiamento da 

atividade cinematográfica e à distribuição em território nacional foram absorvidas pela 

Embrafilme; a parte normativa e fiscalizadora ficou a cargo de um futuro órgão a ser criado: o 

Conselho Nacional de Cinema (Concine); enquanto a parte cultural (pesquisa, memória, 

curtas-metragens, filmes educativos etc.) ficou a cargo de outro órgão: a Fundação Centro 

Modelo de Cinema (Centrocine), uma espécie de Instituto Nacional do Cinema Educativo, 

mas com funções muito mais ampliadas e diversificadas (Amancio, 2000: 43).  Após quase 

um ano de debates e de pressões de vários setores, foi promulgada a Lei n°6281, de 09 de 

dezembro de 1975, a qual extinguiu o INC, passando seus bens e seu capital para a 

Embrafilme, além da maior parte das funções que antes desempenhava; a empresa teve ainda 

seu capital social devidamente ampliado e passou a ter dotação orçamentária regular.

  Essa Comissão foi completada pelo cinemanovista Nelson Pereira dos Santos, 

por Antonio Augusto dos Reis Veloso e Cláudio Antonio Fontes Diegues, cujos sobrenomes 

demonstraram suas origens, e por Biazino Granato, representante do INC.  Dessa forma, a 

permanência no governo Geisel de alguns articuladores dessa política - homens-chave para a 

definição de seus pontos básicos - como de João Paulo dos Reis Veloso, Manoel Diegues Jr. e 

Leandro Tocantins, serviu justamente para garantir a transição e a continuidade. 

131

 O Concine foi criado em 16 de março de 1976, com a função de regulamentar e de 

fiscalizar o mercado e a indústria cinematográficos, subordinado diretamente ao MEC.  A 

estrutura do CONCINE, composto por uma secretaria-executiva - com representantes de 

vários ministérios e dos Diretores-Gerais do DAC e da Embrafilme - e por um Conselho 

Deliberativo - com representantes dos produtores, exibidores, distribuidores e realizadores, 

possibilitaria a formulação de diretrizes cujo encaminhamento deu-se através de várias 

regulamentações, disciplinando o mercado e ampliando a faixa de atuação do produto 

nacional, além de criar vantagens para a sua produção.  Ainda em 1975, a reserva de mercado 

 

                                                 
130 FARIA, Octávio de. Cinema Novo e Cinema Brasileiro. Revista Brasileira de Cultura, Rio de Janeiro, 

Conselho Federal de Cultura/MEC, n.1, p.49-60, jul.- set. 1969. 
131 ALTBERG, Júlia de Abreu. Política Cultural de Cinema. Op. cit., p. 50-51. 
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foi aumentada para 112 dias ao ano, garantindo parcela maior para a difusão do produto 

nacional e gerando vários protestos de empresas cinematográficas internacionais estabelecidas 

no país, principalmente as norte-americanas, que recorreram ao governo dos EUA para 

pressionar o governo brasileiro contra essa medida.132  Por outro lado, o fato de não ter sido 

criado o Centrocine, como indicava o relatório entregue em 1974, relegando toda área cultural 

(não-comercial) a uma Diretoria da Embrafilme (a Diretoria de Operações Não-Comerciais - 

Donac), revelou a estrutura concentradora da Embrafilme, em que as atividades 

cinematográficas relacionadas ao mercado teriam privilégio em detrimento daquelas 

consideradas culturais, sem retorno comercial.  Levando-se em consideração que a estrutura 

do antigo INC privilegiava mais a área cultural do que propriamente a comercial, podemos 

entender os efeitos perversos dessa concentração, a qual possibilitou alocação maior de 

recursos à disposição da coprodução e da distribuição de filmes comerciais e maior poder aos 

representantes de produtores e de realizadores preocupados com a ocupação do mercado.133

 Essas medidas, postas em prática entre o início de 1975 e os primeiros meses de 1976, 

possibilitaram a criação da infraestrutura responsável pelo aumento da produção de longas-

metragens e pela melhor ocupação do mercado cinematográfico nacional, apesar de toda a 

sorte de obstáculos sofridos pelo cinema nacional para que esta ocupação viesse a se realizar.  

Somadas a elas, algumas mudanças já verificadas na Embrafilme - a partir do segundo 

semestre de 1974, referentes ao sistema de coprodução, tornando a participação do Estado 

mais presente - pavimentaram o caminho do apogeu da produção cinematográfica nacional, 

consagrando um determinado tipo de filme que seria conhecido como o gênero “cinemão”.  

Havia três formas de auxílio à produção: o financiamento simples, com juros de 4% ao ano e 

com exigência de avalistas e de comprovação do capital social da empresa produtora, para 

fins de garantia; a coprodução, em que a Embrafilme entrava com 30% do custo total da 

produção, tornando-se parceira desta; e o “adiantamento sobre a distribuição”, mais 

propriamente denominado “avanço sobre a receita de bilheteria”, o qual se constituiria numa 

espécie de empréstimo, sem correção, vinculado ao desempenho do filme no mercado.

  

O Estado autoritário assumiu, assim, uma postura empresarial, intervindo diretamente no 

mercado. 

134

                                                 
132 SILVA, Alberto. Os 112 dias e as multinacionais. Crítica, Rio de Janeiro, n. 49, 14-20 de julho de 1975. 

  

Conforme explica Sérgio Renato Victor Villela, inúmeras vezes a Embrafilme viu-se forçada 

133 TENDLER, Silvio. Op.cit. p.62-63. 

134 Cf. ALTBERG, Júlia de Abreu. Op.cit. p.56; e VILLELA, Sérgio Renato Victor. Cinema Brasileiro: Capital 
e Estado (Três notas breves sobre o Cinema Brasileiro).  Rio de Janeiro: CNDA/FUNARTE, mimeo, 1979, p. 
56-57. 
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a aumentar sua participação na produção, procurando evitar o mal maior que seria a 

interrupção das filmagens; outras vezes, o que era quase a regra, os orçamentos apresentados 

eram superestimados, sendo o filme produzido somente com os 60% dos custos, já 

devidamente cobertos pela Embrafilme.135  Levando-se em consideração essas vantagens, 

podemos entender a razão de o sistema de financiamento simples ter perdido espaço para o de 

coprodução, que passou a ser o verdadeiro motor da política de fomento à produção dirigida 

pela Embrafilme.  Outra característica perversa desse sistema de coprodução foi o 

desvirtuamento de sua finalidade original: criado para atender justamente os realizadores que 

não dispunham de fortes produtoras por detrás de seu trabalho, acabou sendo intermediado 

por essas mesmas grandes produtoras, que terminaram por submeter os realizadores às suas 

condições e passaram a controlar, inclusive, a concessão de créditos por parte da empresa 

estatal.136

 A estrutura construída para viabilizar a produção encontrou apoio na política de 

distribuição posta em prática, a partir de 1974, por Gustavo Dahl, à frente da 

Superintendência de Comercialização (Sucom), e na implantação do sistema de avanço sobre 

a distribuição; assim, a distribuidora da empresa começou a ter uma forte penetração no 

mercado, até porque conciliava duas tarefas: organização da distribuição e fiscalização, a 

última transferida à Embrafilme por força de um convênio assinado entre essa empresa e o 

Concine, em 1976.  A empresa dispunha de três suportes para consolidar sua política: 

incentivo e financiamento à produção, fiscalização da reserva de mercado e distribuição.

 

137

                                                 
135 VILLELA, Sérgio Renato Victor. Op.cit. p.56-57. 

  

Resultado da agressividade demonstrada nessa área são as resoluções do CONCINE 

referentes ao mercado exibidor.  Em fevereiro, a Resolução n° 08 regulamentou a 

obrigatoriedade de exibição do filme nacional, garantindo sua reserva de mercado e 

instituindo normas mais draconianas para a exibição e a sua fiscalização.  A Resolução n° 10, 

de 1977, instituiu a “lei da dobra”, mecanismo através do qual o filme brasileiro que estivesse 

em cartaz numa determinada sala, só poderia ser retirado de exibição caso ficasse 

comprovado que ele não havia atingido 60% da média semanal de público, em comparação 

com as médias obtidas no semestre imediatamente anterior.  Mesmo tendo sido revogada 

posteriormente pelas resoluções de números 23 e 24, de 1978, a regra em si não sofreu 

modificações substanciais.  Outra resolução, de n° 18, do mesmo ano, regulamentou a 

obrigatoriedade da exibição de um curta-metragem brasileiro antes de qualquer filme 

136 ALBTERG, Júlia de Abreu. Op.cit., p.57. 
137 Idem, p.63-64. Cf.tb. VILLELA, Sérgio Renato Victor. Op.cit. p.110-111. 
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estrangeiro e instituiu a obrigatoriedade do recolhimento de 5% da renda auferida por aquele 

produto em benefício de um fundo de incentivo à produção de curtas nacionais.  Esta 

resolução foi motivo de muita polêmica e, na realidade, ela foi elaborada para regulamentar a 

Lei 6281, de 1975, que estipulava tal obrigatoriedade, mas que esperou mais de dois anos para 

ser colocada em prática.138  Ainda dentro da euforia normativa que marcou o ano de 1977, o 

governo editou o decreto-lei n° 1595, de 22 de dezembro, aumentando o depósito 

compulsório sobre o imposto de renda devido por importadoras e distribuidoras de filmes 

estrangeiros, de 40% para 70%, valor este destinado à Embrafilme.139

 Nesse momento podemos ver claramente a influência do grupo cinemanovista junto à 

política cultural de cinema desenvolvida no período.  A entrada da empresa estatal na 

distribuição fez parte de uma estratégia que, fundamentada no cinema de autor, sempre 

encontrou grandes dificuldades para penetrar e se manter num mercado dominado pelo 

produto estrangeiro.  A entrada de Gustavo Dahl para coordenar esse processo de distribuição 

corroborou as posições políticas e econômicas defendidas pelos cinemanovistas desde os 

meados dos anos sessenta, como já vimos anteriormente, entretanto, tal influência resumiu-se 

à obtenção de alguns financiamentos, ou mesmo em relação à divulgação dos filmes e sua 

colocação no mercado exibidor, pois, quando verificamos o total das produções apoiadas pela 

Embrafilme, financiadas pelo Estado, podemos verificar que a maior parte delas diz respeito a 

comédias populares do gênero “Trapalhões”, ou mesmo ao gênero que se convencionou 

denominar pornochanchada.

 

140

                                                 
138 SANTOS, Tercio. O Curta contra o Kung Fu. Movimento, São Paulo, p. 16, 30 jan.1978. 

  A Embrafilme não desenvolveu uma linha de produção ou um 

gênero de cinema com sucesso de mercado, acontecendo, somente, alguns momentos de 

grande contato com o público; não possuiu, portanto, um “estilo cinematográfico”, com 

temáticas definidas e proposta estética padronizada, limitando-se a desenvolver alguns 

programas e projetos que tinham como objetivo geral melhorar a qualidade técnica da 

produção dos filmes brasileiros, sem interferir no seu conteúdo ou na sua forma.  Contando 

com a tríplice estrutura antes referida, inundou o mercado com produções de alguma 

qualidade, as quais se aproveitaram da expansão do mercado cinematográfico que ocorreu na 

segunda metade dos anos setenta, gerando a imagem de uma política de cinema bem sucedida, 

dada a sua quantidade, ainda que sustentada por projetos culturais, estéticos e temáticos 

diversificados.  Esse conjunto constituiria o chamado “cinemão” e foi alvo de críticas por 

139 Cf. MELLO, Alcino Teixeira de. Legislação do Cinema Brasileiro (Atualizada e Comentada). Rio de Janeiro: 
Embrafilme/MEC, Vol. I, 1978, p. 35-36, 183-185, 190-197 e 217-227. 

140 SILVA, Alberto. A pornochanchada domina o mercado. Crítica, Rio de Janeiro, n. 42, p. 21, 26/maio – 
1º/junho de 1975. Sobre o domínio das comédias populares tipo Os Trapalhões, cf. FREDERICO, Carlos. Um 
balanço da indústria cinematográfica brasileira.. Opinião, São Paulo, n. 225, p. 24, 25 de fevereiro de 1977. 
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aqueles que viam na política cultural de cinema, então desenvolvida, um grande perigo, dado 

o excessivo controle exercido pelo Estado autoritário e o privilégio concedido a determinados 

tipos de produção em detrimento de outros, como definiu Jean-Claude Bernardet: 

 

Mas ultimamente desenvolve-se uma produção aceita por diversas camadas de 
público, e isto constitui um fato novo na produção cinematográfica brasileira.  (...)  
Parece que para se entender melhor este fenômeno é necessário fazer apelo à televisão, 
particularmente à TV Globo.  (...)  Além dos interesses comerciais que apresenta tal 
tipo de produção, críticos encontram também interesses ideológicos.  (...)  Talvez 
simplificando um pouco, isto é, falar da “união nacional” via “padrão Globo de 
qualidade”.  (...)  Na gíria profissional, usa-se a expressão “cinemão da Embrafilme” 
para designar uma das tendências mais fortes da atual produção. (Bernardet, 1979: 92-
94). 
 

 Analisando a produção cinematográfica nacional em seu conjunto, no ano de 1976, e 

considerando os filmes que alcançaram relativo sucesso, Jean-Claude Bernardet concluiu por 

um alinhamento estético com a produção televisiva, uma opção pelo padrão de qualidade 

definido pela Rede Globo de Televisão.  Em artigo publicado naquele mesmo ano, no 

semanário Opinião, denominado Uma Estética bem comportada, tomou como exemplo o 

filme Lição de Amor, dirigido por Eduardo Escorel, como representativo de uma produção 

cinematográfica que se afastou tanto da vulgaridade popularesca das pornochanchadas, quanto 

da politização extremada de filmes do Cinema Novo produzidos na década de sessenta.141  

Em matéria publicada no semanário Movimento, sob o título Cinema Brasileiro S.A., com 

artigos de Flávio Aguiar e Inimá Simões, foi criticada a produção veiculada pela Embrafilme, 

pela opção em demasia por conquista de mercado, levando à perda do conteúdo fílmico.  Ao 

mesmo tempo, este artigo analisou as enormes dificuldades enfrentadas pelos pequenos 

produtores e realizadores iniciantes, aos quais foi reservada verba de 10% do total destinado 

ao financiamento das produções pela Embrafilme, tendo ainda de enfrentar um rígido 

processo de seleção, após o qual, no ano de 1975, de vinte projetos analisados por uma 

comissão especial, somente um teria sido aprovado.  Segundo os autores, a política 

desenvolvida pela Embrafilme caracterizou-se pelo incentivo à produção de natureza 

comercial, abandonando quaisquer pressupostos críticos, e pela concentração dos recursos nas 

mãos de poucos grandes produtores, os quais veiculavam justamente esse gênero de filme 

mediano ou padronizado para atender ao público consumidor emergente, cuja cultura 

audiovisual era predominantemente televisiva.142

                                                 
141 BERNARDET, Jean-Claude. Uma Estética bem comportada. Opinião, Rio de Janeiro, p. 32, 23 jun.1976. 

 

142 AGUIAR, Flávio. Dinheiro, Câmara, Ação; e SIMÕES, Inimá. O Rico Primo Pobre. In Cinema Brasileiro 
S.A. Movimento, São Paulo, p. 16-18, 19 jul.1976. 
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 Os cinemanovistas articularam-se para ocupar esses espaços.  Nelson Pereira dos 

Santos foi um dos primeiros a teorizar sobre essa ocupação, propondo uma estética que se 

aproximava do público sem abrir mão de princípios políticos considerados fundamentais na 

proposta original do Cinema Novo.  Essa proposta foi apresentada no seu Manifesto por um 

Cinema Popular, publicado pela Federação dos Cineclubes do Rio de Janeiro, quando do 

lançamento do filme O Amuleto de Ogum, em 1975.143

 

  Essa nova posição teve como 

pressupostos uma temática e uma estética que se revestiram de caráter “antropológico”, 

sempre tendo como preocupação principal a busca do “homem brasileiro”.  Procurando 

garantir o espaço necessário à continuidade de produções na linha que defendia, Nelson 

Pereira dos Santos viu a intervenção do Estado no setor como algo fundamental. 

O salto qualitativo seria este: uma concentração da economia cinematográfica 
brasileira na Embrafilme, por exemplo. Ela seria exibidora, distribuidora etc., e teria a 
concentração de meios e recursos, e uma política traçada cientificamente de 
mercadologia, implantação de cinemas, financiamento básico ao produtor, laboratórios 
etc.. Por outro lado, os produtores continuariam com a sua liberdade de produção. O 
princípio do projeto é o seguinte: centralização dos meios para exercer uma política 
econômica e criação descentralizada. Cada produtor é que vai assumir o risco do 
projeto. Vai ter, esperamos, uma produção da Embrafilme, mas acho que não 
interessaria à Embrafilme, nem ao governo, ter uma produção centralizada, uma 
produção governamental, oficial, porque o objetivo mais importante é ganhar o 
público brasileiro, os que já frequentam cinema e os 60 milhões que nunca foram ao 
cinema. Isso vai depender de como faremos os filmes. (...).144

 
 

 Na qualidade de integrante de comissão formada justamente para elaborar propostas 

para reformulação de toda a política oficial para a área de cinema, Nelson Pereira dos Santos 

tinha conhecimento de causa.  Não se tratava de frases de efeito, soltas, mas de ideias 

articuladas que já deveriam ter sido postas em discussão e que já percorriam os meandros 

burocráticos necessários à sua transformação em realidade.  Naquele momento, a ideia de uma 

superempresa, administrada pelo Estado, com todos os riscos que comportava tal 

direcionismo, ainda não estava bem assimilada.  Afinal, este mesmo Estado autoritário 

enfrentava e coagia a classe artística em todos os sentidos, desde a censura até a própria 

violência física.  A política cultural vigente no país era excludente e mistificadora e a política 

cinematográfica, especificamente, possibilitava o atendimento a uma produção em geral, não 

a propostas particulares, cujo objetivo era unicamente ocupar o mercado exibidor, sempre 
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reconhecendo os limites da censura e da coação política.  A réplica de Orlando Senna a 

Nelson Pereira dos Santos indicou a busca de novas formas de intervenção que pudessem 

gerar efeitos imediatos, sem que fosse promovida a concentração de capital em torno da 

Embrafilme, conferindo-lhe amplos poderes. 

 
Ora, se o governo brasileiro tem condições de enfrentar as multinacionais 
cinematográficas (como acreditam os arautos da estatização), o caminho seria o 
controle do produto importado e não a competição comercial dentro de nossas 
fronteiras, com este produto. Se o governo está realmente interessado em proteger o 
nosso cinema, em oferecer condições para sua estabilização, deve pôr em prática, 
drasticamente, a limitação das importações de filmes - e sem receio da retaliação com 
certeza violenta. Um ato de coragem contra as multinacionais, uma tomada de posição 
frente à escandalosa evasão de divisas que representa a exibição de milhares de filmes 
estrangeiros por ano.145

 
  

 Os rumos dessa discussão levaram à apreensão do real significado de uma política 

cultural para a área de cinema.  O enfrentamento com o produto estrangeiro, mantenedor em 

larga escala do mercado cinematográfico brasileiro, foi travado em doses graduais, através de 

tímidos aumentos de reserva de mercado e uma série de obrigatoriedades: da exibição do 

curta-metragem brasileiro antes do longa-metragem estrangeiro, da copiagem de filmes no 

Brasil, da feitura de material de propaganda por empresas nacionais, além de outras medidas.  

Assim, a construção de uma grande empresa cinematográfica que pudesse, ao mesmo tempo, 

financiar, coproduzir e distribuir os filmes brasileiros representou mais uma tomada de 

posição em relação ao próprio cinema que era produzido dentro do Brasil do que 

propriamente em relação ao produto estrangeiro.  A manutenção de alguns dos privilégios de 

que gozavam os produtos estrangeiros significava a continuidade da restrição do mercado ao 

produto nacional.  Assim, diante do mercado restrito, somente algumas produções poderiam 

ser veiculadas com sucesso, notadamente aquelas que obtivessem amplo apoio do setor oficial 

para sua produção e distribuição, conseguindo arcar com os seus custos e alcançar bons 

índices técnicos.  A intervenção estatal por meio de uma “superempresa”, revestida da 

desculpa de necessidade de enfrentamento com o produto estrangeiro, trazia embutida a forma 

mais perfeita de controle da produção e da distribuição do produto nacional, perto da qual o 

artifício da censura poderia ser comparado a um mero resquício medieval.  Não por acaso, a 

exposição de motivos do anteprojeto, extinguindo o INC e ampliando as atribuições da 

Embrafilme, que foi elaborada pela referida comissão da qual Nelson Pereira dos Santos fazia 
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parte, deixou bem clara a rejeição a “qualquer medida restritiva ao livre comércio 

cinematográfico, mantendo abertas as fronteiras comerciais e culturais do país”.146

 Em abril de 1975, no Teatro Casa Grande, no Rio de Janeiro, foi realizado um ciclo de 

debates sobre política cultural, que reservou ao cinema uma mesa coordenada por José Carlos 

Avellar e que foi composta por Alex Viany e Leon Hirszman, na qualidade de expositores.  

Obviamente, o conteúdo desses debates foi relativamente moderado, afinal, o país vivia um 

período de repressão política e de terror paramilitar, que ainda causaria muitas vítimas.  

Principalmente das declarações de Leon Hirszman, já podemos depreender um 

posicionamento político que propôs aproveitar ao máximo os espaços criados pelo próprio 

Estado autoritário, sem se esquecer do caráter desse mesmo Estado.  A estratégia fundamental 

era a busca da aliança com aquele que deveria ser o centro das preocupações das produções 

cinematográficas legítimas: o “povo/público”. 

 

 
(...) No que se refere ao cinema, em particular, é fazer com que o cinema possa contribuir para 
uma política cultural que tenha relações com o nacional e o popular, isto é, que seja relativo a 
uma cultura popular, que sua resposta seja o povo e que ele esteja como raiz, como água, 
nascendo de uma contradição interna existente. 
Aí já se trata de uma questão que requer aprofundamento do problema da política cultural. 
Não implica que não haja um cinema brasileiro se não houver um cinema nacional e popular. 
Continuará a haver uma série de relações inéditas determinadas e uma série de experiências ou 
tendências simultâneas relativas a um determinado processo de desenvolvimento industrial 
particular. Mas pode-se realizar alguma coisa que realmente floresça e contribua, que sirva ao 
povo brasileiro. E creio que se não houver no plano político uma integração do nacional e do 
democrático, vai ser muito difícil realizar aquele objetivo.147

 
 

 Leon Hirszman referia-se ao tipo de produção que deveria ter lugar numa política 

cultural que se preocupasse efetivamente com a sociedade brasileira.  A estratégia do nacional 

e popular diz respeito aos conceitos elaborados pelo teórico marxista italiano Antonio 

Gramsci, ao pensar sobre as condições políticas de enfrentamento e de conscientização na 

Itália fascista, que teve como referência as produções intelectuais e artísticas à época do 

Risorgimento (Gramsci, 1968: 105-108).  Trazida à realidade brasileira dos anos setenta, 

implicou no reconhecimento do caráter autoritário e, portanto, ilegítimo, do Estado que agora 

propunha uma política cultural.  Caberia aos intelectuais, pois, discernir, entre o apoio a esse 

Estado e o aproveitamento, no máximo possível, dos espaços por ele proporcionados.  Leon 

Hirszman continua: 
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(...) Se o Estado caminha numa direção justa em relação a determinado setor, ele vai 
ter o meu apoio relativo especificamente aquele setor particular. Agora, quanto às 
possibilidades do Estado fazer isso ou aquilo no setor que interessa ao cinema, isso só 
pode ser respondido pelos homens que respondem pelo governo. Posso dizer, no 
entanto, que não se deve menosprezar o papel do Estado com respeito às 
multinacionais. Não sou adivinho para dizer agora se, no curso do processo, o Estado 
e as multinacionais vão ou não se defrontar. Estou aberto para apoiar qualquer ação 
que concorra para a independência nacional.148

 
 

 Dessa forma, separar a política cultural do arbítrio estatal, ou mesmo o enfrentamento 

com as multinacionais do modelo econômico adotado por esse mesmo Estado, dizem mais 

respeito à justificativa de uma estratégia que tenha por objetivo aproveitar ao máximo os 

espaços proporcionados por um Estado autoritário e sem legitimidade, do que, propriamente, 

à facilidade de se realizar tal separação.  Muito embora a análise de Leon Hirszman se 

apresentasse de uma forma mais elaborada, vislumbrando a complexa relação 

intelectual/Estado, ela possuía todos os elementos presentes em qualquer posicionamento 

político dos intelectuais cinemanovistas no período: o enfrentamento com o produto 

estrangeiro (via multinacionais); o desenvolvimento de uma linguagem cinematográfica que 

se identificasse mais com o “público/povo” (na proposta de Leon Hirszman bem temperado 

pelos conceitos gramscianos de nacional e popular); e o reconhecimento do Estado como uma 

entidade capaz de realizar esse enfrentamento.  Reduzia-se, assim, a estratégia gramsciana ao 

aproveitamento dos espaços criados pelo Estado autoritário quando da formulação de sua 

política cultural, separando a atuação desse Estado em duas vertentes: uma positiva (sua 

política cultural que viabilizava espaços a serem aproveitados) e negativa (sua política 

econômica e a sua atividade repressora).  Essas declarações representavam somente o início 

de um período rico em explicações e em posicionamentos políticos. 

 Jean-Claude Bernardet, escrevendo para o semanário Movimento, criticou essa posição 

assinalando justamente o caráter do Estado autoritário vinculado ao processo de modernização 

da sociedade brasileira através do desenvolvimento econômico.  Em sua opinião, o discurso 

nacionalista adotado pelos cinemanovistas servia para encobrir mesmo certo dirigismo estatal, 

já que caberia ao Estado, por meio de suas agências fomentadoras, escolher, financiar, 

produzir e distribuir o produto nacional; ao mesmo tempo.  Assim, os maiores beneficiários 

desse mesmo discurso eram justamente as empresas ditas nacionais que tinham seus produtos 

apoiados e garantidos pelo Estado, o qual por sua vez garantiria o certificado de produto 

nacional perfeitamente identificado com a cultura brasileira e aconselhável ao consumo para 
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todos os brasileiros.149  Em matéria publicada em O Pasquim, Ziraldo criticou justamente o 

fato dos cinemanovistas encobrirem o autoritarismo do Estado, expresso, por exemplo, pela 

ação da censura, ressaltando o combate ao “colonialismo cultural” como o principal objetivo a 

ser alcançado.  Prosseguindo em sua crítica, afirmou de nada adiantar as elucubrações 

sofisticadas desenvolvidas pelos cinemanovistas para explicar sua aproximação com o Estado 

autoritário, visto que tudo poderia ser resumido pelo conceito “adesão”.150  Flávio Aguiar, em 

texto publicado em Movimento, critica o paternalismo existente nas declarações dos 

cinemanovistas, relegando o povo a uma posição passiva, esperando as produções 

cinematográficas redentoras ou educativas, capazes de guiar-lhe pelo árido terreno do 

enfrentamento com o produto estrangeiro.151

 Em 1976, postas em prática as reformas na área de cinema e criado o Conselho 

Nacional do Cinema (Concine), para atuar na área de fiscalização e de legislação, os frutos 

começaram a aparecer.  O filme Dona Flor e Seus Dois Maridos, lançado naquele mesmo 

ano, tornou-se o maior sucesso de bilheteria do cinema nacional e, no confronto com o 

produto estrangeiro, só foi superado pela superprodução norte-americana Tubarão, de Steven 

Spielberg.  Produzido por Luiz Carlos Barreto e dirigido por seu filho Bruno Barreto, o filme 

seguiu o modelo de sucesso já proposto anteriormente: elenco televisivo, roteiro conhecido, 

trilha sonora de qualidade, técnica aperfeiçoada e sexo, muito sexo.  Obviamente, para esse 

sucesso contribuiu, e muito, o fato de a atriz Sonia Braga protagonizá-lo.  Tendo 

desempenhado recentemente na televisão o papel de Gabriela, em telenovela inspirada no 

romance homônimo de Jorge Amado, agora reaparecia nas telas de cinema na pele de outra 

personagem do mesmo escritor: a cândida e sensual Dona Flor.  A identificação do público 

com a história e com suas personagens foi total.  Em artigo publicado no semanário 

Movimento, Inimá Simões assim se referiu a esse processo: 

 

 

Mas “Dona Flor”, e outros filmes recentes, dão margem à reflexão sobre os elementos 
que constituiriam a essência de um cinema popular brasileiro.  Uma hipótese aventada 
estabelece analogia com o clássico esquema do faroeste americano, no tocante à 
exploração dos arquétipos nacionais.  Extrapolando o limite doméstico, o faroeste que 
se fundamentou na fórmula “aventura-afirmação através do esforço pessoal-esperança 
de êxito”, seria o porta-voz dos ideais da sociedade americana.  Aqui, naturalmente, os 
fatores são outros, cabendo-nos (inclusive por sugestão de outros centros culturais) a 
exuberância sexual, o exibicionismo irreverente, a malandragem inocente que implica 
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em sucesso junto às fêmeas e aos amigos, sem nunca esquecer da gloriosa saída 
(sempre muito inventiva) para fugir do trabalho.152

 
 

 O sucesso alcançado pelo filme permitiu aos gestores da política cultural 

cinematográfica supor ter, naquele momento, acertado na receita.  Finalmente, produzia-se, 

com qualidade técnica, um grande sucesso e utilizava-se o sexo não mais da forma grosseira 

encontrada nas difamadas pornochanchadas, mas cercado de todo o glamour próprio das 

estrelas televisivas que se tornariam presenças constantes nas grandes produções garantidas 

pela Embrafilme.  Ao mesmo tempo, esse acerto serviu para justificar a política desenvolvida 

pelos meios cinematográficos oficiais de privilegiar determinado tipo de produção realizado 

por certos produtores, numa prática que se propunha a privilegiar a qualidade em detrimento 

da quantidade. 

 A polêmica, no entanto, não ficaria a cargo de Dona Flor, mas de outra presença 

feminina mais forte e que alcançou, inclusive, um relativo sucesso de público: Xica da Silva.  

Cacá Diegues optara por uma produção que privilegiava a sexualidade e o espetáculo, mas 

que procurava politizar essas abordagens.  A sexualidade representaria a resposta dos 

oprimidos, o prazer obtido a despeito de toda opressão sofrida; o espetáculo, como recurso 

estilístico, serviria para fazer a emoção se sobrepor à razão, levando o espectador à 

identificação com as personagens do filme.153  O espaço da festa, do riso, do gozo, 

representou sempre o espaço da não repressão, por excelência: uma espécie de triunfo 

cotidiano dos oprimidos sobre seus opressores.  Ao resgatar uma “história não oficial”, 

Diegues deixou claro seu posicionamento: o que lhe interessava era o registro das pequenas 

subversões, que caracterizavam a longa resistência, a inadequação, a sabotagem cotidiana, que 

terminarão por corroer justamente a arquitetura da ordem e do progresso.154  Por outro lado, 

inclusive, o cineasta ressaltou não classificar Xica da Silva como um filme histórico, razão 

pela qual não foi beneficiado com os recursos da Embrafilme para filmes desse gênero.155

 A mulata assanhada não passou incólume pelo crivo da crítica e dos intelectuais de 

plantão.  A reação à proposta de Diegues em politizar as relações sexuais e refazer a história 

através das subversões cotidianas veio de forma negativa, mediante uma série de artigos 

publicados principalmente na imprensa alternativa.  A suposta subversão de Xica da Silva, a 
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qual transitava com leveza entre a condição de escrava e de amante de fidalgo, foi criticada 

por Wolfgang Leo Maar e Luís Roncari em artigos publicados em Movimento.156

 Modelo criado, Xica da Silva inspirou o artigo de Gustavo Dahl, Mercado é Cultura, 

publicado em edição especial da revista Cultura, do Ministério da Educação e Cultura, 

totalmente dedicada ao cinema brasileiro.  A tese de Gustavo Dahl concretizou-se em Xica da 

Silva e na “festa bárbara” proporcionada pelo filme: o cinema é uma indústria cuja mercadoria 

só encontra sua finalidade maior ao ser amplamente consumida; a qualidade de consumo de 

uma obra fílmica revela a sua capacidade de entendimento com o público.  Dessa forma, o 

filme, ao estabelecer uma comunicação privilegiada com o seu público, possibilita o espaço 

da reflexão e, por conseguinte, da criação, já que cada espectador refaz o filme em sua própria 

cabeça, trabalhando seus signos e inferindo seus significados mais profundos. 

  

Ressaltaram a visão de uma escravidão relativamente branda, que permitira esse trânsito, e a 

possível aliança entre “brasileiros” e escravos, tendo como inimigo principal o dominador 

português.  Nesse sentido, Diegues manteve-se fiel à idealização tropicalista da resolução dos 

conflitos sociais no ritual carnavalesco e atribuiu às relações pessoais (e sexuais) a capacidade 

de diminuir possíveis atritos, esqueceu-se, porém, de que o sexo entre escravas e senhores 

fazia parte das relações escravistas, dentro das quais estes viam as negras como objetos de 

uso, fazendo do estupro uma prática cotidiana.  A postura de Xica da Silva, antes de ser 

subversiva ou libertadora, nada mais representou do que as possíveis conciliações existentes 

dentro de qualquer relação social, exceções que existiram somente para confirmar a regra da 

opressão e da exploração da mão de obra escrava. 

 

Para que o país tenha um cinema que fale a sua língua é indispensável que ele conheça 
o terreno onde essa linguagem vai-se exercitar.  Esse terreno é realmente o seu 
mercado.  Nesse sentido explícito, é válido dizer que “mercado é cultura”, ou seja, que 
o mercado cinematográfico brasileiro é, objetivamente, a forma mais simples da 
cultura cinematográfica brasileira.   
O consumo é uma experiência de fruição.  A cultura é uma reflexão, é a fruição da 
reflexão.  Num certo sentido, essa mistura tenta criar a coincidência que existe nos 
grandes momentos do cinema, aqueles momentos em que, segundo Salles Gomes, o 
espectador tem vontade de “existindo ou não Deus, sair pela rua gritando que ele (o 
homem) foi feito à sua imagem e semelhança”.157

 
 

 Vivia-se o tempo da euforia cinematográfica.  Ao lado da figura do Estado, “neutro e 

onipresente”, tinha-se o mercado, legitimando as produções culturais, como se as selecionasse 
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quanto à capacidade maior ou menor de sua absorção pelos consumidores.  O texto de 

Gustavo Dahl, publicado no início de 1977, resumiu a política cultural de cinema em seus 

objetivos mais diretos: a colocação de uma obra nacional no mercado e o incentivo à sua 

fruição.  Xica da Silva e outros haviam alcançado tal qualidade, a partir do momento em que 

obtiveram a cumplicidade do público (ou do povo?), no instante de sua fruição.  Diante de um 

regime arbitrário, em que a livre circulação de ideias e a crítica sofriam todo o tipo de 

inibição, a melhor forma de consagração de uma ideia seria o seu consumo: quanto maior, 

maior a sua aceitação.  O mercado, pois, era o espaço da cidadania negada em outros espaços; 

a Embrafilme era o instrumento adequado para desenvolvê-lo e aperfeiçoá-lo; e a linha 

estética e temática proposta em Xica da Silva e em outras produções cinemanovistas de 

caráter semelhante serviram como embasamento ideológico da participação política e da 

construção da sociedade.  No momento da fruição dos filmes, soariam os sinos das cidades, 

pois, afinal, cinema é a maior diversão. 

 As atividades da Embrafilme, no entanto, não se restringiram somente às políticas de 

fomento à produção e de distribuição acima analisadas.  Outras tiveram lugar, procurando dar 

ao projeto cultural da empresa um caráter mais dinâmico e diversificado, mas não chegaram a 

ser concretizadas a contento.  A regionalização, medida defendida por Roberto Farias, foi uma 

dessas.  Consistiu numa tentativa de descentralização regional da produção cinematográfica 

brasileira, criando pólos regionais de produção, a partir de convênios estabelecidos entre a 

Embrafilme e as Secretarias Estaduais de Cultura, conferindo a estas o papel de selecionar e 

de gerenciar as produções locais.  Por motivos de políticas internas estaduais e mesmo pela 

falta de recursos, tal programa não alcançou sucesso, resumindo-se a algumas produções 

esporádicas em estados do Nordeste e, somente em São Paulo, por motivos óbvios, 

conseguiu-se realizar certo número de produções por força desse convênio (Amancio, 2000: 

94-95).  Ainda que prejudicada por problemas políticos locais, a proposta de regionalização 

não escapou às críticas de grandes produtores que não viam com bons olhos a dispersão do 

capital da empresa estatal em uma série de pequenas produções.158
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  Por outro lado, Jean-

Claude Bernardet chama a atenção para a inexistência de infraestruturas regionalizadas, que 

permitissem a realização de filmes sem que os cineastas tivessem de recorrer constantemente 

aos grandes centros, principalmente ao Rio de Janeiro.  No seu entender, portanto, falar em 

regionalização sem desenvolver o aparato técnico necessário para tal significaria reduzir uma 
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política de grande importância, dada a sua proposta de descentralização, ao mero apoio a 

algumas produções locais, selecionadas por critérios nem sempre tão claros.159

 O ano de 1977, além da fúria normativa que tomou conta do governo, foi um período 

de intensa criatividade por parte da Embrafilme.  No rastro dos sucessos alcançados no ano 

anterior e diante do aumento da receita, alguns projetos foram propostos, procurando 

diversificar a atuação da empresa, estimular a produção e consolidar novos mercados para 

distribuição, a saber: o Programa Especial de Pesquisas de Temas para Filmes Históricos, o 

Projeto Especial de Pilotos para Séries de Televisão e a proposta de criação de um Mercado 

Comum de Cinema dos Países de Expressão Luso-Espanhola. 

 

 O Programa Especial de Pesquisas de Temas para Filmes Históricos foi desenvolvido 

em convênio com o Ministério da Educação e Cultura, através do seu Departamento de 

Assuntos Culturais, dirigido por Manuel Diegues Jr., e contava com recursos advindos do 

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).  De acordo com o referido 

convênio, fora formada uma Comissão de Seleção Prévia, coordenada pelo referido 

Departamento e composta, entre outros, por um representante do Instituto Histórico e 

Geográfico Brasileiro e por um representante dos cineastas, no caso, Arnaldo Jabor.  Sua 

função foi analisar e aprovar projetos de pesquisa, liberando verba para os selecionados a fim 

de que se tornassem roteiros de futuras produções históricas.  Foram recebidos 74 projetos, 

mas somente 18 foram aprovados e receberam verba para realização da referida pesquisa, não 

chegando, entretanto, a serem produzidos (Amancio, 2000: 87-91).  Em 1978, três outros 

projetos foram aprovados, mas somente um desses chegou à realização: O Homem do Pau-

Brasil, de Joaquim Pedro de Andrade. 

 Outro projeto de envergadura abordou o difícil relacionamento entre o cinema 

brasileiro e a TV.  A expansão das telecomunicações no Brasil constituiu-se numa das 

principais características da modernização forçada, dentro do modelo econômico 

desenvolvido pelo Estado autoritário formado em 1964, entretanto, ao contrário da produção 

cinematográfica, totalmente amparada e regulada pelo Estado, a expansão das redes de 

televisão seguiu o modelo empresarial concentracionista e primou pela quase total liberdade 

de atuação.  Esse descompasso gerou dois espaços de produção audiovisual paralelos, cuja 

integração ocorreu efetivamente a partir do final dos anos noventa, com a quase completa 

submissão da produção cinematográfica à televisiva, num momento em que os instrumentos 

estatais e os seus suportes legais que viabilizavam a produção cinematográfica nacional não 

                                                 
159 BERNARDET, Jean-Claude. Abrir as Lentes. Movimento, São Paulo, p. 25, 6 out.1975. 
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mais existiam.160  Paralelamente a esse crescimento, houve, facilitado pelo milagre 

econômico, o aumento do número residências com aparelhos de televisão.  Apesar da grande 

abrangência, os programas veiculados por essas redes constituíam-se, na sua maioria, de 

produtos estrangeiros, restando às produções nacionais uma ínfima parcela.161

 Uma nova ofensiva do Diretor-Geral da Embrafilme deu-se a fim de tentar consolidar 

um Mercado Comum de Cinema, que a princípio envolveria os países de expressão luso-

espanhola, mas, posteriormente, poderia ser ampliado para outros países latinos, 

principalmente a França e a Itália, configurando, assim, um mercado com cerca de dois 

bilhões de consumidores/ano.  Um projeto ambicioso foi lançado durante o I Encontro Sobre 

a Comercialização de Filmes de Expressão Portuguesa e Espanhola, realizado em Brasília, 

  Na opinião de 

Randall Johnson, a expansão do meio televisivo no país era de tal ordem que a transmissão de 

um filme brasileiro numa única noite, principalmente na Rede Globo de Televisão, tinha 

maior alcance em número de espectadores, do que a exibição durante um ano inteiro no 

mercado cinematográfico.  Para o mesmo autor, o fechamento dos meios televisivos a 

qualquer tipo de ofensiva do cinema brasileiro fez que alguns produtores e realizadores 

começassem a ensaiar pressão junto ao Estado para se criar uma reserva de mercado para o 

cinema brasileiro nas redes de televisão (Johnson, 1987: 174-176).  O Projeto Especial de 

Pilotos para Séries de Televisão estava longe de representar qualquer reserva de mercado, 

mas apontava nesse sentido, pois procurava viabilizar a produção de filmes exclusivamente 

para a televisão, cuja exibição seria objeto de negociação entre o governo e as redes 

televisivas, abrindo, assim, um mercado a mais para o produto nacional.  Aproximadamente 

22 projetos foram selecionados, mas as negociações com as redes televisivas fracassaram, o 

que fez com que somente uns poucos conseguissem ser viabilizados, não mais no formato 

televisivo, mas para serem distribuídos no próprio mercado cinematográfico.  Como 

consequência dessa ofensiva, no entanto, desenvolveram-se na Rede Globo de Televisão, no 

final da década de setenta, produções de seriados com temas nacionais, como: Malu Mulher, 

Carga Pesada, Plantão de Polícia etc. (Amancio, 2000: 91-94; Pereira, Miranda, 1983: 57-

83).  Agindo dessa forma, a Rede Globo antecipou-se à qualquer tentativa de se criar uma 

reserva de mercado para as produções cinematográficas nacionais, impondo o seu padrão e o 

seu produto como parâmetros para esse mercado. 

                                                 
160 Sobre a oposição entre cinema e televisão nos anos setenta e oitenta, cf. GALANO, Ana Maria. Um filme da 

crise ou o cinema fora da televisão. In VILLAS-BÔAS, Glaucia, GONÇALVES, Marco Antônio (orgs.). O 
Brasil na virada do século: o debate dos cientistas sociais. Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 1995, p. 257-267. 

161 TAKAHASHI, Jo. Cinema Brasileiro: Evolução e Desempenho. São Paulo: Fundação Japão, 1985, p.142-
147. 
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durante o X Festival de Cinema Brasileiro, em julho de 1977.162

 

  Posteriormente, em artigo 

intitulado Por um Mercado Comum de Cinema, Roberto Farias procurou traçar as linhas 

ideológicas básicas do referido projeto: 

Nossa proposta oferece aos países mais pobres, inclusive aqueles que ainda não 
dispõem de uma cinematografia expressiva, o acesso a um enorme mercado 
compulsório que os colocará no mesmo nível dos países mais avançados do bloco que 
constitui o Mercado Comum. 
Por isso a proposta brasileira nada tem de neocolonialista, já que se fundamenta 
exatamente no respeito às culturas regionais e à política preconizada pela Organização 
dos Estados Americanos, de acatamento à não intervenção e autodeterminação dos 
povos.  
(...). 
O Brasil, cujo cinema ainda luta pela afirmação definitiva, compreendeu essa lição a 
tempo.  E foi precisamente com base nos resultados de uma política oficial de 
proteção à nossa indústria que pudemos oferecer um modelo aos países irmãos que 
sofrem os mesmos percalços no afã de conquistar a autonomia.163

 
 

 A proposta veio acompanhada de um amplo levantamento, provando o domínio 

completo de importadores e de distribuidores de filmes norte-americanos no mercado latino-

americano e ibérico.  Demonstrou, também, a ínfima penetração do filme brasileiro nesses 

mercados, muitas vezes sendo só exibido em circuitos alternativos, como cineclubes e 

universidades.  A tentativa de reverter essa regra era a formação de um mercado comum que 

envolvesse todos os países latino-americanos, ibéricos e incluiria, também, os africanos 

recém-tornados independentes, principalmente Angola e Moçambique.  Um projeto dessa 

proporção necessitava de grande apoio oficial e demandava recursos próprios, o que acabou 

não acontecendo: diante da crise que se instalou no início dos anos oitenta, este foi mais um 

projeto destinado ao esquecimento. 

 A década de setenta, principalmente na sua segunda metade, representou uma fase em 

que a política oficial de cultura na área cinematográfica, levada à frente pela Embrafilme, 

colheu seus melhores resultados.  Muitos problemas foram solucionados, outros foram criados 

a partir das próprias relações desenvolvidas por essa mesma política, mas a difusão de filmes 

brasileiros e o alcance de significativa parcela de mercado foi fato incontestável.  Mesmo 

diante de todo o sucesso, produções como Dona Flor e seus Dois Maridos ou Xica da Silva 

foram exceções num universo inundado por “jecas”, “trapalhões” e “pornochanchadas”.  

Esses tipos de produção, muitas vezes apoiados pela Embrafilme, continuaram a comandar a 

                                                 
162 BRAGA, Teodomiro. Os Pequenos reagindo contra o Imperialismo. Movimento, São Paulo, p. 14-16, 8 

ago.1977. 
163 FARIAS, Roberto. Por um Mercado Comum de Cinema. Filme Cultura, Rio de Janeiro, Embrafilme/ MEC, 

n.28, p.56-57, fev.1978. 
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ocupação do mercado pelo produto nacional e revelaram-se os mais eficientes quanto à 

conquista do gosto do público.  Acabaram por se tornar, assim, os responsáveis pelo 

enfrentamento com o produto estrangeiro e atraíram para si o público almejado pelos 

cinemanovistas: o aspecto “popular” que tanto buscavam, e não alcançavam.  Em um estudo 

divulgado no início de 1977, publicado no Anuário de 1975, da Embrafilme, e denominado 

Informações Sobre a Indústria Cinematográfica Brasileira, o balanço dos grandes sucessos 

de público não se mostrou tão favorável assim às produções cinemanovistas.  Entre os vinte 

maiores sucessos de bilheteria do cinema brasileiro, durante o período de existência da 

Embrafilme, as produções de Amacio Mazzaropi ocupam o 1°, o 11°, o 12°, o 14° e o 17° 

lugares, ao lado de pornochanchadas e de outras produções do gênero “trapalhões”.164

 

  Em 

outro levantamento, feito pelo Sindicato Nacional da Indústria Cinematográfica, a respeito do 

desempenho do cinema brasileiro no ano de 1977, a situação quase não havia sofrido 

alterações, permanecendo o amplo domínio das pornochanchadas, dos “jecas” e dos 

“trapalhões”, com vinte e quatro filmes entre os cinquenta primeiros: 

Uma surpresa entre as 50 receitas mais significativas de 77: “32 foram conquistadas 
por filmes paulistas” e apenas “16 por filmes cariocas” (além de dois gaúchos, 
naturalmente com Teixeirinha). Também “é destacável o fato de que somente seis das 
50 maiores arrecadações” - no mesmo ano - “contaram com alguma participação da 
Embrafilme”. No período, as grandes figuras de bilheteria foram os Trapalhões 
(Renato Aragão e sua turma), com quatro campeões de receita; Mazzaropi, com dois; 
e o já citado Teixeirinha, com dois.165

 
 

 Esses levantamentos e estudos inspiram mais dúvidas do que certezas.  Como 

podemos perceber, a participação da Embrafilme na ocupação do mercado cinematográfico 

nacional era pequena, ainda que significativa.  Por outro lado, a preferência do público 

consumidor recaiu sobre filmes considerados pornográficos, sobre comédias populares e 

sobre aqueles de temáticas regionais.  A política desenvolvida pela Embrafilme não obteve 

sucesso em alterar esse gosto, mas, por outro lado, ao garantir maior fatia do mercado para o 

produto nacional e criar uma ínfima infraestrutura para o desenvolvimento da produção 

cinematográfica, possibilitou o crescimento do público consumidor desse produto e abriu 

espaço para que produções, antes relegadas aos restritos espaços eruditos de circulação, 

                                                 
164 INFORMAÇÕES sobre a Indústria Cinematográfica Brasileira. Anuário 1975. Rio de Janeiro: 

MEC/DAC/Embrafilme, 1976. Cf. tb. FREDERICO, Carlos. Um balanço da Indústria Cinematográfica 
Brasileira. Opinião, Rio de Janeiro, p. 24, 25 fev.1977; TAVARES, Zulmira R. De pernas pro ar; e 
BARCELOS, Caco. O Jeca contra o Tubarão. Movimento, São Paulo, p. 15-16, 5 abr.1976. 

165 AZEREDO, Ely. Problemas Brasileiros e o Bloqueio Pornô. Jornal do Brasil, Caderno B, Rio de Janeiro, p. 
2, 9 set. 1978. 
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pudessem ser absorvidas por setores desse mesmo público em crescimento.  A concretização 

da política cultural para a área cinematográfica representou um sucesso se levarmos em 

consideração a criação de um “padrão de qualidade”, que passou a determinar, de forma 

crítica ou não, as produções apoiadas pela Embrafilme, que levavam sua sigla na 

apresentação.  Outro aspecto a ser considerado é que essas produções não dominavam o 

espaço destinado aos filmes brasileiros no mercado cinematográfico, dividindo o mesmo com 

produções consideradas de caráter “popularesco”, como afirmavam seus críticos, ou seja, as 

pornochanchadas, as produções regionais e as comédias em geral.  O espaço reservado aos 

filmes de teor crítico ou experimental, documentais ou ficcionais, era ainda menor, 

desprezível mesmo, isso para os poucos que conseguissem escapar ao crivo da censura.  

Embora tenham sido severamente criticados pela participação na elaboração da política 

cultural de cinema, os cinemanovistas não usufruíram dos frutos de sua aplicação na mesma 

proporção do seu empenho em explicar-se e defender-se.  Sua vitória efêmera deu-se 

enquanto prevaleceu a censura e a forte intervenção do Estado no mercado cinematográfico, 

pois puderam apresentar-se como uma espécie de “reserva moral” do cinema brasileiro, 

intérpretes da identidade nacional, arautos da “nova civilização” em gestação, diante da 

impossibilidade de difusão de outros produtos mais críticos e mesmo do fato de a grande parte 

da produção nacional dominante no mercado não possuir tais preocupações.  A política 

cultural de cinema havia apontado em uma direção e chegado à ocupação relativa do mercado 

nacional através de outro caminho; o objetivo havia sido atingido, de determinada forma, mas 

o produto consagrado pelo mercado era justamente aquele que os cinemanovistas 

desprezavam: as comédias populares, com referência em produtos televisivos, e as 

pornochanchadas, que teimavam em resistir, inclusive aperfeiçoando-se do ponto de vista 

técnico, da produção, sempre no limite de suas possibilidades.  Para desgosto dos 

cinemanovistas, o distanciamento da televisão ante às demandas de coprodução e de difusão 

do filme nacional e a hegemonia da reserva de mercado destinada ao produto nacional por 

aqueles tipos de produção que mais combateram significou muito mais do que uma frustração 

diante dos seus esforços empreendidos desde os anos sessenta; significou também a 

consolidação do mercado cinematográfico brasileiro nos moldes da indústria cultural, 

massificadora e padronizada.  Tudo isso possibilitado pelos instrumentos e pelas medidas 

adotados pelo Estado autoritário, por eles apoiados e para os quais contribuíram, com sua 

articulação política e sua arte. 

 Retrato de uma época e de suas projeções para o futuro foi a matéria publicada na 

revista Filme Cultura, da Embrafilme/MEC, em maio de 1978: Perspectivas do Cinema 
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Brasileiro.166  No último momento, anterior à crise que logo teria lugar no meio 

cinematográfico, essa matéria trouxe as impressões de vários cineastas sobre as futuras 

possibilidades de desenvolvimento do cinema brasileiro.  Destacaram-se as declarações dos 

cinemanovistas Carlos Diegues, Nelson Pereira dos Santos e Arnaldo Jabor.  Carlos Diegues 

ressaltou a importância da Embrafilme e da intervenção do Estado quando se tratou de 

garantir a produção e a difusão do produto nacional, mas, ao mesmo tempo, destacou o 

aspecto negativo referente à posição do Estado como produtor.167  Nelson Pereira dos Santos 

elogiou a política de incentivo à produção, dentro do raciocínio de que o aumento do número 

de filmes produzidos levaria a um aumento da qualidade, o que, ao seu ver, possibilitaria o 

aparecimento de melhores produções no futuro.168

 

  Arnaldo Jabor, como sempre revestindo 

suas declarações de um caráter apoteótico, revelou suas expectativas: 

A década de 80 será a década de ouro do cinema brasileiro, depois do miserabilismo e 
do período nouveau riche. A produção de custo médio deverá prevalecer. Serão filmes 
que transarão poeticamente com o mundo brasileiro. Eu acho que, difusamente, está 
surgindo uma nova ideologia cultural no Brasil, uma ideologia mais libertada de 
Hollywood. De alguma forma, o país está descobrindo a sua identidade. A 
industrialização é a grande responsável por essa mudança da nossa consciência. Os 
esquemas anteriores do saber estão insuficientes para detectar o novo que vem por aí.  
Mas os sinais estão no ar. O Cinema fatalmente refletirá esta Nova Idade. 
A importância maior do cinema é mostrar o país a ele próprio. O cinema é o espelho 
do povo, mas é também a luneta por onde se deve perceber um pouco do futuro. O 
cinema é o divã do pobre.169

 
 

 Esse otimismo, todavia, não teve futuro.  Conquanto a política cultural de cinema 

posta em prática pelo Estado autoritário, que contava com grande apoio dos cinemanovistas, 

alcançasse um relativo sucesso, o mesmo foi construído sobre contradições.  À medida em 

que a produção cinematográfica nacional aumentasse, a disputa pelo estreito mercado 

exibidor se acirraria, inclusive porque um dos fundamentos dessa política cultural de cinema 

era justamente a reserva de mercado para o produto nacional, limite estabelecido para a 

ocupação das salas de cinema.  Com o passar do tempo e o aumento da produção, essa reserva 

acabou por ser limitadora da exibição de filmes brasileiros e seletiva, privilegiando produtos 

que apresentassem padrão de qualidade confundido com a estética televisiva.  Essa 

contradição provocou a ruptura entre cineastas e produtores e, principalmente, o conflito entre 

os próprios cinemanovistas.  O cinema brasileiro deparou-se com a fragmentação das 

                                                 
166 Perspectivas do Cinema Brasileiro. Filme Cultura, Rio de Janeiro, Embrafilme/MEC, n.29, p.2-14, mai.1978. 
167 Idem, p. 7. 
168 Ibidem. 
169 Ibidem, p. 10. 
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propostas políticas e culturais e com a luta pelo poder representado pela direção da 

Embrafilme, aumentaram as críticas e os questionamentos à política cultural de cinema levada 

à frente até então; e outros núcleos de produção apresentaram-se com novas propostas, dando 

origem a uma nova fase para a produção cinematográfica nacional, caracterizada pelo 

definhamento do Estado autoritário e pelo esgotamento do projeto político e cultural 

cinemanovista. 

 

 

 

 

Tempos de Crises e Contradições 
 

 As mudanças ocorridas na área cultural, destacando-se as reformulações na área 

cinematográfica e a elaboração da Política Nacional de Cultura, apresentada no final de 1975, 

criaram um ambiente político caracterizado pela liberdade relativa, visto que a presença do 

Estado autoritário ainda se fazia sentir, principalmente através da censura.  A música popular 

brasileira e o teatro foram as atividades artísticas que mais demoraram a obter essa liberdade 

relativa, estando pelo menos até 1979 sob o tacão impiedoso da censura, que mutilava obras e 

impedia o desenvolvimento de carreiras artísticas.170

                                                 
170 Sobre a música popular brasileira nos anos setenta, cf. Anos 70. Música Popular. Rio de Janeiro: Europa 

Editora, 1979-1980, v.104 p.; MOBY, Alberto. Sinal Fechado: a música popular brasileira sob censura. Rio de 
Janeiro: Obra Aberta, 1994, 202 p.; VASCONCELLOS, Gilberto. Música Popular: de olho na fresta. Rio de 
Janeiro: Graal, 1977. 

  Destacava-se, assim, nesse ambiente, a 

produção cinematográfica, que conheceu, efetivamente, um período extremamente positivo, 

em termos de produção e de ocupação do mercado, contudo, nem só de sucessos viveu o 

cinema brasileiro na segunda metade da década de setenta.  Os conflitos possuíam 

profundidade maior do que se supunha e não se resumiam às rusgas que certos setores da 

crítica e intelectuais de esquerda mantinham com os cinemanovistas.  Esses conflitos não 

passaram de debates que raramente excediam os limites estreitos dos círculos intelectuais dos 

grandes centros urbanos e dos assíduos leitores da imprensa alternativa.  As contradições mais 

agudas desenvolveram-se no campo do relacionamento da Embrafilme com o setor da 

exibição, assumindo, inclusive, proporções internacionais.  Paralelo a esse problema maior, 

havia o confronto entre produtores e realizadores e o Estado autoritário, principalmente 

quando aqueles últimos mantinham sua posição de independência, não obtendo, assim, apoio 
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por parte dos órgãos oficiais para os seus projetos.  A censura serviu como instrumento de 

seleção de temas considerados subversivos, de realizações independentes consideradas 

excessivamente críticas e de novas linguagens e experimentações consideradas abusivas. 

 Diante dessa configuração, devemos levar em conta primeiramente a organização da 

classe cinematográfica e suas pressões sobre os organismos oficiais, bem como a sua divisão, 

quando do exercício dessas pressões.  O fato de realizadores paulistas e cariocas não serem 

representados pela mesma entidade já era um sinal da existência de interesses contraditórios.  

A Associação Brasileira de Cineastas (Abraci), fundada em 1975, consagrou-se como 

representante dos interesses de cineastas radicados principalmente no Rio de Janeiro, os quais 

já vinham desenvolvendo contatos estreitos com a Embrafilme; em contraposição, a 

Associação Paulista de Cineastas (Apaci) representou os interesses dos realizadores radicados 

em São Paulo, defensores da descentralização dos organismos de incentivo e de 

financiamento da produção cinematográfica e contrários à tentativa de aumento da 

intervenção estatal no setor da distribuição.  Tal posicionamento deveu-se ao estágio em que 

se encontrava a produção cinematográfica paulista, com várias firmas atuando na distribuição 

e com o convênio firmado entre a Secretaria de Estado de Cultura e a Embrafilme, para 

financiar a produção regional, em estágio avançado. 

 Outro conflito latente entre os realizadores foi quanto às demandas da área cultural, 

principalmente em relação aos curta-metragistas e aos documentaristas, críticos da política de 

financiamento extremamente centralizada da Embrafilme, a qual reservava uma participação 

reduzida ao setor cultural, responsável também pelas áreas de pesquisa, publicações, 

distribuição alternativa, cineclubes e outras.  Esse conflito tivera início quando da extinção do 

INC e da absorção de suas funções pela Embrafilme, criando-se uma super-empresa 

responsável por várias áreas, que concentrava toda a receita oficial destinada à área 

cinematográfica.  A proposta de criação da Fundação Centro Modelo de Cinema (Centrocine) 

não vingara e tal decisão implicou na falta de autonomia do setor cultural, o qual passou a 

depender da boa vontade dos dirigentes da Embrafilme para definir suas receitas e incentivar 

seus projetos.  Numa fase em que a política oficial voltou-se privilegiadamente para o setor 

comercial, no embalo do lema “mercado é cultura”, pôde-se perceber as dificuldades 

enfrentadas por aqueles que não se colocavam nessa perspectiva.171

 A gestão Roberto Farias teve o mérito de trazer o setor cinematográfico para próximo 

do Estado, colocando-o como partícipe da elaboração da política cultural para a área de 

 

                                                 
171 TENDLER, Silvio. Op.cit., p.42-63. 
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cinema.  A proliferação de entidades representativas no pós-1974 bem atesta essa posição.  

Por outro lado, também, com o agravamento das contradições e com a aproximação do 

processo sucessório, os conflitos antes encobertos assumiram ares públicos, ganhando ampla 

divulgação na imprensa e, às vezes, dimensão maior do que realmente tinham.  A realização 

do I Simpósio Nacional do Cinema Brasileiro, realizado entre 22 de setembro e 1°. de outubro 

de 1978, tornou-se um espaço apropriado às críticas à direção da Embrafilme, à centralização 

econômica e administrativa da empresa e às denúncias de irregularidades encontradas na 

gestão da mesma.  Esse simpósio, embora contasse com apoio institucional por parte da 

própria Embrafilme, transformou-se num fórum das entidades representativas do setor 

cinematográfico, entre elas o Sindicato Nacional da Indústria Cinematográfica, a Associação 

Brasileira dos Produtores Cinematográficos, a Federação Nacional dos Exibidores 

Cinematográficos, a União dos Diretores e Produtores Independentes, a Associação Brasileira 

de Cineastas, a Associação Paulista de Cineastas e a Associação Brasileira de 

Documentaristas.  Foi aprovado um “documento final”, propondo, entre outras resoluções, a 

definição legal de empresa produtora e exibidora brasileira, a regulamentação da entrada do 

produto estrangeiro no mercado nacional, a criação de sistema de comercialização de filmes 

nacionais, a elaboração de estatuto para o cinema alternativo, a regulamentação do mercado 

de TV, a liberdade de expressão, o aumento da representação no Concine, a criação de 

Conselho Administrativo com espaço para as entidades na Embrafilme, a regulamentação da 

profissão de artista e de técnico, a liberdade sindical e o direito de greve.172

                                                 
172 I SIMPÓSIO Nacional do Cinema Brasileiro. Rio de Janeiro: Diretoria de Operações Não Comerciais/ 

Departamento de Documentação e Divulgação/ Embrafilme / MEC, 1978, 16p. Distribuído como encarte em 
Filme Cultura, Rio de Janeiro, Embrafilme/ MEC, n.31, nov.1978. 

  Assistia-se a uma 

tentativa de afastamento em relação ao paternalismo estatal.  Buscava-se a regulamentação de 

todos os setores da atividade cinematográfica para que aqueles que produziam cinema no 

Brasil não ficassem mais à mercê das políticas oficiais.  Ao mesmo tempo, a presença de 

temas antes considerados “malditos”, como a liberdade de expressão e de organização sindical 

e o direito de greve, demonstrava claramente a politização do debate.  O discurso nacionalista 

era deixado para trás, justamente no momento em que as contradições se acirravam, o que 

demonstrava o início do fim do projeto totalizante e nacionalista desenvolvido a partir de 

1972.  Outras manifestações já tinham ocorrido anteriormente, as mais importantes durante os 

dois últimos festivais de cinema ocorridos em Gramado, em janeiro de 1977 e em fevereiro de 

1978, ambas marcando posição em relação à política oficial, prestando apoio aos avanços 

obtidos e criticando a ingerência externa nos assuntos relativos ao cinema brasileiro, 
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principalmente na área da exibição.173

 O crescimento da Embrafilme não produzira efeitos agradáveis para os realizadores 

independentes.  Quando, após duro processo de seleção, obtinham parcos recursos para a 

produção dos seus filmes, muitas vezes se viam em dificuldades causadas pela 

impossibilidade de colocá-los no mercado.  Outras vezes sequer viam seus projetos serem 

aprovados, iniciando, assim, um longo e dificultoso caminho em busca dos recursos 

necessários à sua produção.  Ao final de todo esse processo, ainda poderiam sofrer com a ação 

draconiana da censura.  A lógica do mercado prevalecia sobre a busca de novas linguagens, 

sobre o desenvolvimento de novas formas de distribuição e de exibição e o resultado era a 

seleção dos filmes a serem distribuídos, relegando os outros às “prateleiras da Embrafilme”.  

A esse problema somavam-se os entraves burocráticos que exigiam a renovação dos 

certificados de censura periodicamente.  Dessa forma, filmes não exibidos comercialmente 

poderiam não ter seu certificado de censura renovado, já que não haveria interesse dos 

exibidores em lançar uma obra produzida já há algum tempo e, assim, os mesmos seriam 

relegados ao limbo da exibição em cinematecas, cineclubes, universidades e outros espaços, o 

que prejudicava o retorno financeiro.

  Contando com relativo grau de autonomia e de 

politização, realizou-se o I Simpósio Nacional do Cinema Brasileiro, em outubro de 1978, 

cujos debates, no entanto, foram radicalizados tendo em vista a sucessão na direção-geral da 

Embrafilme, a qual, fatalmente, viria com a transição do governo, a partir de março de 1979. 

174

 Essa situação gerou uma instabilidade no mercado cinematográfico, característica das 

cinematografias pouco desenvolvidas, contrariando, assim, o discurso oficial que afirmava já 

existir no Brasil uma indústria cinematográfica plenamente desenvolvida.

 

175

                                                 
173 PEIXOTO, Fernando. Em defesa do Cinema Brasileiro - Carta de Gramado. Movimento, São Paulo, p. 16, 31 

jan.1977; cf.tb. CRESCE a luta do Cinema Nacional contra a ganância dos Exibidores. Jornal da Bahia, 
Salvador, 4 mar.1978. 

  Essas 

dificuldades foram agravadas em função do grande aumento sofrido pelos custos das 

produções, principalmente após o desenvolvimento da política de coprodução por parte da 

Embrafilme.  As exigências burocráticas, referentes aos projetos apresentados à empresa, 

fizeram com que os produtores preparassem propostas superestimadas, não se preocupando 

com o barateamento dos custos, ainda mais porque, assumindo o Estado uma parte substancial 

dos mesmos, o mais importante era produzir e não exibir.  O financiamento da produção por 

si só virou um grande negócio e, ao lado da maior qualidade técnica promovida também pela 

174 O excesso de filmes nas prateleiras vai paralisar a produção. A Catástrofe se avizinha. Como evitá-la? 
Entrevista com Nelson Xavier. Ganga Bruta, Rio de Janeiro, Publicação Brasileira de Cinema/Órgão da 
Federação dos Cineclubes do Estado do Rio de Janeiro, n.1, p.6-7, ago.-set. 1978. 

175 SANTOS, Tercio. No Beco entre a fama e a fome. Um reduto de técnicos e atores de cinema no Rio, 
esperando sempre pelo próximo filme. Movimento, São Paulo, p. 15, 13 set.1977. 
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política oficial, trouxe como consequência direta o encarecimento dos serviços prestados ao 

meio cinematográfico, o que se constituiu num grande obstáculo principalmente para os 

realizadores independentes.176  As dificuldades enfrentadas por estes, que não contavam com 

um forte esquema de produção para apoiá-los na produção e na inserção do seu produto no 

mercado, encontraram certa correspondência com aquelas enfrentadas por todo o corpo de 

técnicos, auxiliares e artesãos em geral, que viviam das produções fílmicas.  O debate sobre as 

condições de trabalho e a relação produtores/técnicos sempre fora relegado a um segundo 

plano em função de uma postura política que privilegiava a “construção da indústria 

cinematográfica nacional”, não tendo tempo a perder com “problemas menores”, que 

acabariam por prejudicar a necessária unidade na luta contra o maior inimigo: o produto 

estrangeiro e seus agentes no país.  A luta pela regulamentação da profissão de artista e de 

técnico fazia parte do cotidiano dessas pessoas, mais ainda, as reivindicações em torno de 

uma justa remuneração e melhores condições de trabalho e a necessidade de aperfeiçoamento 

e atualização, tão imprescindíveis ao seu ofício, eram questões expostas rotineiramente e 

próprias de um cinema que perdera a sua inocência, abandonara os tempos pioneiros e 

aventureiros e ingressava no universo dos conflitos sociais engendrados pelas relações de 

produção, abrindo margem, na concepção de Jean-Claude Bernardet, ao “aparecimento de um 

proletariado cinematográfico” (Bernardet, 1979: 92-94).177

 A censura constituiu-se no período como mais um elemento representativo do atraso 

político em que se encontrava nossa produção cinematográfica.  Inerente a todos os regimes 

autoritários, não poderia ser diferente no caso brasileiro: promoveu cortes, interditou 

exibições, arquivou produções e chegou mesmo ao ridículo papel de cobrir órgãos genitais 

com círculos pretos, defendendo, assim, a integridade da visão pudica de brasileiros 

desavisados (Avellar in Novaes, 1979-1980: 63-66).  No caso da produção independente, a 

ação censora assumiu ares de maior gravidade.  Não se tratava somente de impor alguns 

cortes, que certamente destruiriam a narrativa fílmica, mas de impedir a distribuição de filmes 

considerados atentatórios à segurança nacional ou aos “valores morais e costumes” da 

sociedade brasileira.  Dessa forma, impediu-se, também, a livre circulação de ideias e 

destruíram carreiras de cineastas, técnicos, atores e produtores.  A atuação da censura foi 

completa e quase onipresente.  Ela impregnou todos os atos oficiais e acompanhou a produção 

de bens culturais e a pesquisa científica.  Na área cinematográfica, gerou efeitos funestos: até 

 

                                                 
176 JOHNSON, Randall. Ascensão e Queda do Cinema Brasileiro (1960-1990). Revista USP - Dossiê Cinema 

Brasileiro, São Paulo, n.19, p.40-41, set.- out.- nov. 1993. 
177 Cf. tb. MARIA, Marília.  Somos Todos Iguais Esta Noite.  Em Tempo, São Paulo, p. 9, 20 fev.-6 mar.1978. 
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o ano de 1985, quando foi abolida formalmente, havia obras interditadas, as quais jamais 

voltariam a ter espaço no mercado exibidor, saindo do limbo da censura para o purgatório das 

produções esquecidas ou extemporâneas.  A falta de critério por parte da censura também foi 

um elemento característico, gerando um “folclore” próprio que bem demonstrava a ignorância 

de certos censores, a inexistência de normas que definissem realmente o que poderia ou o que 

não poderia ser censurado e, por fim, a possibilidade de se utilizar o famoso “jeitinho 

brasileiro” para solucionar certos casos.178

 Ainda que o seu peso e a sua importância tivessem sido atenuados por alguns 

cinemanovistas, e a própria existência da censura jamais tenha sido sequer objeto de discussão 

quando da formulação do projeto cultural que culminou na fase áurea da produção nacional, 

na segunda metade da década de setenta, certo é que vemos, por detrás da falta de critério e da 

ignorância estética e cultural, a presença do censor como vigilante da política.  Os filmes que 

abordassem temas considerados “malditos”, seriam aqueles  mais visados pela censura.  

Assim, a abordagem de assuntos como a miséria, a concentração de renda, a exploração do 

trabalho, a migração interna, a sexualidade reprimida, a violência oficial e paraoficial e 

outros, tornou-se objeto preferencial da ação do censor.

 

179  Podemos conceber essa ação como 

parte integrante de um mecanismo que selecionava filmes, deixando um espaço reduzido a ser 

preenchido por produções que realmente desejassem se inserir no mercado.  Numa sociedade 

marcada pelo autoritarismo e diante de uma relação de mercado em que a intervenção estatal 

era regra e necessidade, a censura foi mais um instrumento que ajudava a moldar e a difundir 

obras que terminaram por escolher determinado caminho estético e temático, pois, em função 

do seu alto custo, não podiam dar-se ao luxo de serem censuradas.180

 Todas essas questões desaguavam em um problema maior: a relação desenvolvida 

entre a política cinematográfica oficial e o setor da exibição.  Partindo da premissa de que o 

mercado cinematográfico era “indevidamente” ocupado pelo produto estrangeiro, todas as 

medidas propostas pela política cultural colocavam a intervenção estatal como mediadora, 

visando a restaurar o equilíbrio da concorrência, permitindo ao produto nacional um espaço 

maior para a sua veiculação.  Conforme já foi visto, a polêmica envolvendo a distribuição de 

 

                                                 
178 Cultura Brasileira: Pobres Sonhos. Movimento, São Paulo, p. 18, 8 set.1975; cf. tb. O cinema proibido: 

algumas incríveis histórias de filmes interditados. Jornal do Brasil, Caderno B, Rio de Janeiro, p. 8, 18 
ago.1978. 

179 São Saruê: O Nordeste censurado; e O Index do Cinema. Ganga Bruta, Rio de Janeiro, Publicação Brasileira 
de Cinema/Órgão da Federação dos Cineclubes do Estado do Rio de Janeiro, n.2, p.4-5, jan.-fev. 1978. 

180 Parem de se lamentar. Entrevista de Arnaldo Jabor a Ivo Branco. Folhetim/ Estado de São Paulo, São Paulo, 
10 fev. 1979; Estamos condenados ao sucesso. Entrevista de Cacá Diegues. Diário da Tarde, Belo Horizonte, 2 
mai. 1980; ROCHA, Glauber.  Miséria Cinematográfica. O Pasquim, Rio de Janeiro, p. 6-7, 10-16 jan.1976; 
DAHL, Gustavo. Censura e Cultura. Opinião, Rio de Janeiro, p. 22, 21 mar.1975; e p. 24, 28 mar. 1975. 
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filmes brasileiros já vinha de longa data e, nos anos setenta, com o debate cultural em torno 

das políticas postas em prática pelo Estado autoritário, ganhou contornos de uma verdadeira 

“cruzada” a tão propalada “conquista do mercado”, bem ao gosto dos intelectuais 

cinemanovistas.  Os artigos publicados e as entrevistas não deixaram dúvidas: tratava-se de 

uma luta de caráter nacionalista contra a ofensiva das multinacionais do mercado 

cinematográfico; luta na qual o Estado autoritário assumiria o seu papel de protetor da cultura 

nacional.  Justificativas várias foram dadas para tal arregimentação, porém as mais racionais 

diziam respeito aos aspectos econômicos.  O produto nacional tornava-se quase inviável em 

função da pequena proporção de lucro que ele possibilitava aos exibidores e aos 

distribuidores.  Adquirir um contra-tipo de filme estrangeiro, realizar as cópias necessárias e 

distribuí-lo representava uma operação com margem de lucro muito superior à exibição de um 

filme brasileiro;181 entretanto, se essa operação possibilitava lucros, ela também era 

responsável pelo desenvolvimento de um círculo vicioso, pois as distribuidoras de filmes 

estrangeiros não realizavam negócios somente com produções de sucesso, que garantissem 

alta rentabilidade.  Acompanhando a aquisição de películas de sucesso estavam filmes de 

baixa qualidade, produções baratas, as quais ocupavam a maior parte da programação do 

mercado cinematográfico, portanto, o que possibilitava a quase exclusão do filme brasileiro 

do mercado cinematográfico não era o custo de sua exibição, mas o extremo barateamento do 

produto estrangeiro de baixa qualidade, o qual ocupava o seu lugar.  Jean-Claude Bernardet, 

analisando os resultados obtidos com o maior rigor da fiscalização da reserva de mercado e da 

obrigatoriedade do ingresso padronizado e da roleta nas salas de exibição, pôde observar 

aumento de 30% do público consumidor do filme brasileiro e, inclusive, o fato de algumas 

salas terem mantido programações com produtos nacionais além da quota obrigatória.182

 Com as reformas implantadas nos órgãos oficiais responsáveis pela política 

cinematográfica e o aumento da reserva de mercado em 1975, para 112 dias, a estratégia dos 

distribuidores e dos exibidores sofreu mudanças, e passou-se a investir na produção, 

possibilitando um relativo acréscimo de filmes de baixa qualidade, como as pornochanchadas, 

aproveitando-se da reserva de mercado e explorando ao máximo as contradições existentes na 

política oficial de cinema.

 

183

                                                 
181 SILVA, Alberto. Multinacionais atacam também no cinema. Crítica, Rio de Janeiro, p. 16-17, 24-30 

mar.1975. 

  Com a crescente agressividade da Embrafilme no setor de 

distribuição e a maior pressão por parte de realizadores e de produtores nacionais em torno da 

182 BERNARDET, Jean-Claude. Os Magros Dias do Cinema Brasileiro. Movimento, São Paulo, p. 21, 14 
jul.1975. 

183 HONÓRIO, Paulo. Os Vilões de Olhos Abertos. Opinião, Rio de Janeiro, p. 20, 17 out.1975. 
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exibição de seus filmes, os conflitos generalizaram-se.  Seu agravamento veio com outras 

medidas restritivas, impostas pelo governo, como o aumento do percentual referente ao 

depósito compulsório sobre o imposto de renda de distribuidores e de importadores de filmes 

estrangeiros e a obrigatoriedade de recolhimento de 5% da renda auferida pelo produto 

estrangeiro na sua exibição, em favor do curta-metragem nacional.  Essas medidas, já 

analisadas anteriormente, acompanhadas de outras como a obrigatoriedade da exibição de um 

curta-metragem nacional antes do filme estrangeiro e a “lei da dobra”, diminuíram o espaço 

de manobra para os distribuidores e os exibidores, deixando para eles somente o recurso 

extremo do mandado de segurança junto à Justiça, o que foi feito.184

 As pressões em torno dessas últimas medidas trouxeram ao Brasil, no segundo 

semestre de 1977, o presidente da Motion Pictures Association of America, Jack Valenti, o 

que foi visto com grande suspeição pelos setores cinematográficos, principalmente 

realizadores e produtores, os quais se mobilizaram na defesa dos seus interesses junto ao 

governo, pois, afinal, tratava-se de uma visita oficial do representante das grandes empresas 

cinematográficas norte-americanas com o claro intuito de pressionar o governo a rever 

algumas de suas posições.

 

185  Em sua estada no Brasil, travou contatos com vários ministros, 

entre eles o da Educação e Cultura e o da Indústria e Comércio, discutindo algumas 

reivindicações como o fim da obrigatoriedade de exibição do curta-metragem nacional antes 

do filme estrangeiro; a revogação de um artigo da Resolução n°10 do Concine, do mesmo 

ano, que impedia as distribuidoras de fornecerem filmes aos exibidores em débito com a 

reserva de mercado;  o fim do imposto cobrado sobre título estrangeiro importado; e o fim da 

obrigatoriedade da copiagem de filmes em laboratórios brasileiros.186  Na mesma época, foi 

criada no Brasil uma empresa cinematográfica de capital multinacional, a Filmar-Brasil, com 

objetivo de produzir, distribuir e exportar filmes nacionais, numa óbvia demonstração de 

aproveitamento das condições geradas pela reserva de mercado imposta pelo governo 

brasileiro.187

                                                 
184 COSTA, Miriam Leite da. Vitória no Primeiro Round; e ZIMMERMAN, Zeca. Mil e Uma Artimanhas. 

Movimento, São Paulo, p. 17, 3 abr.1978. 

  Esses acontecimentos, no entanto, tiveram significado muito mais profundo do 

que se pôde supor: eles se inseriram, na realidade, num conjunto de relações que marcaram a 

postura do Estado autoritário brasileiro na segunda metade da década de setenta. 

185 MISTER Valenti. Movimento, São Paulo, p. 16, 17 out.1977. 
186 SOUZA, José de, AZEVEDO, Licínio. As pressões de Mister Valenti: Entre almoços e projeções de filmes, o 

ataque do representante dos produtores norte-americanos contra o cinema nacional. Movimento, São Paulo, p. 
17, 31 out.1977; cf. tb. Estado de Alerta. Veja, p. 110, 19 de outubro de 1977. 

187 O Velho Inimigo: O Cinema Estrangeiro. O Novo Inimigo: o Capital Estrangeiro. Entrevista de João Batista 
de Andrade a Solange Esteves. Movimento, São Paulo, p. 17-18, 31 out.1977; cf. tb. As relações de dominação. 
Entrevista com os cineastas Leon Hirszman e Zelito Viana, por Tércio Santos. Movimento, p. 17, 7 nov. 1977. 
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 Ao lançar mão de um modelo econômico cujas linhas gerais foram traçadas no II 

Plano Nacional de Desenvolvimento (II PND), o Estado optou em manter, na medida do 

possível, o nível de crescimento verificado durante os anos do “milagre econômico”, mas 

reorientando a economia para o incentivo ao desenvolvimento da indústria de bens de 

produção, cujo carro-chefe foram as empresas estatais e os grandes monopólios nacionais 

(Mendonça, 1985: 86).  Essa opção fez que o Estado buscasse outras parcerias em nível 

internacional, haja vista a crise que se avizinhava no mercado interno, o qual, também, era 

incapaz de absorver o crescimento do setor de bens de produção.  A busca, por sua vez, levou 

o Estado a reavaliar sua política externa, adotando uma postura denominada “pragmatismo 

responsável” que produziu três consequências: obtenção de novos parceiros no mercado 

internacional, como a República Popular da China e a República Federal Alemã; maior 

aproximação com países da África e do Oriente Médio, já que, necessitados de obras de 

infraestrutura, apresentaram-se como clientes preferenciais dos serviços e dos produtos 

oferecidos pelas empresas brasileiras; e o aparecimento de conflitos com parceiros 

tradicionais, principalmente os EUA.188

 Essas consequências consagraram uma política externa relativamente independente, 

rompendo com alguns princípios do “alinhamento automático” com a política externa norte-

americana.  Tal postura é explicável em função da necessidade de aproximação com regimes e 

sociedades em que tal alinhamento não era visto com bons olhos.  Para atingir a meta de 

continuar promovendo o crescimento da economia nacional e de obter novos parceiros no 

mercado externo, tornava-se extremamente importante o governo brasileiro apresentar-se 

como defensor da não ingerência externa e da autonomia dos povos, afastando-se da política 

externa dos Estados Unidos.  O Brasil mostrava-se como país em desenvolvimento que 

buscava espaço próprio no cenário internacional, rompendo suas relações de dependência em 

relação ao antigo parceiro.  A consagração dessa nova política veio com o imediato 

reconhecimento do governo de Angola, pró-soviético e apoiado por Cuba, e com a assinatura 

do Tratado de Cooperação Nuclear com a República Federal Alemã, em 1975.

 

189

                                                 
188 Sobre a política externa do governo Ernesto Geisel, cf. D’ARAÚJO, Maria Celina, CASTRO, Celso (orgs.). 

Ernesto Geisel. Rio de Janeiro: Editora Fundação Getúlio Vargas, 1997, p. 335- 338; sobre o rompimento do 
acordo militar com os EUA, p. 349-352; cf. tb. GONÇALVES, Williams. Política externa dos governos 
militares. In Seminário 40 anos do golpe de 1964. 1964-2004: 40 anos do golpe: ditadura militar e resistência 
no Brasil. Op. cit., p. 178-179. 

  Por força 

desses novos posicionamentos, tiveram início as pressões norte-americanas, que visavam, 

principalmente, ao tratado de cooperação nuclear, alegando que, por meio deste, o Brasil 

189 Sobre o acordo nuclear entre Brasil e Alemanha, cf. D’ARAÚJO, Maria Celina, CASTRO, Celso (orgs.). Op. 
cit., p. 304-305 e p. 339-342. 
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poderia obter a tecnologia necessária para a fabricação de armas nucleares, desequilibrando o 

frágil monopólio destas, exercido por poucos países.  Essas pressões aumentaram com a 

eleição de Jimmy Carter para a presidência dos Estados Unidos, em 1976, sendo que, naquele 

momento, vieram acompanhadas de outras críticas ao regime militar pela violação dos 

direitos humanos no Brasil.  Esse confronto teve seu momento de maior radicalização no ano 

de 1977, com a visita da primeira-dama norte-americana ao Brasil, no mês de junho, quando 

se encontrou com estudantes brasileiros e missionários norte-americanos vítimas de tortura.  

No mês de setembro, foi definitivamente rompido o acordo militar de cooperação entre o 

Brasil e os Estados Unidos, pois, agindo dessa forma, o governo brasileiro impedia quaisquer 

relatórios posteriores, elaborados por funcionários norte-americanos, a respeito de direitos 

humanos no país, como pré-condição para liberação de verbas alocadas para esses mesmos 

acordos (Skidmore, 1988: 375-384). 

 A proximidade desses fatos com as posturas adotadas pelo Estado autoritário no setor 

cinematográfico sugeriu mais do que simples coincidências.  O grande incentivo recebido 

pela produção cinematográfica brasileira justificou-se pela mudança de posição do Estado no 

campo político, com o advento da distensão, conforme já foi visto; entretanto, as 

modificações realizadas no modelo econômico adotado também tiveram importância nas 

diretrizes postas em prática pela política cultural, como um todo, após 1974.  A política 

cultural de cinema, mais especificamente, tornou-se trincheira privilegiada na retaliação aos 

produtos norte-americanos, decerto os mais atingidos pelo aumento da reserva de mercado e 

pelas taxações e restrições impostas à remessa de lucros.  Não é por acaso que, quando da sua 

visita ao Brasil, Jack Valenti propôs a revogação de algumas normas de proteção ao produto 

nacional em troca de lobby junto ao Congresso Americano pela não aprovação de restrições a 

produtos brasileiros de grande peso na pauta de exportações para os Estados Unidos.  Não 

tendo obtido sucesso integral, conseguiu, pelo menos, suavizar a carga tributária incidente 

sobre os filmes norte-americanos que invadiam o mercado brasileiro.190

 Essas considerações servem para colocar a produção cinematográfica brasileira dentro 

de um complexo relacionamento que envolveu as políticas adotadas pelo Estado autoritário, 

os interesses de vários setores relacionados à atividade cinematográfica e os interesses 

daqueles vinculados ao produto estrangeiro.  O difícil relacionamento com o mercado 

exibidor foi agravado no ano de 1978, consequência óbvia dos acontecimentos ocorridos no 

ano anterior, e os mandados de segurança impetrados por esse setor levaram a Embrafilme à 

 

                                                 
190 O que o Cinema Brasileiro tem a ver com a indústria de calçados? Cinema Br, São Paulo, n.1, p.7, set.1977. 



 170 

sua pior crise financeira, pois, praticamente, interromperam a sua principal fonte de recursos.  

Essa crise deu-se quando teve início a luta pela sucessão na Direção-Geral da empresa e 

acabou por mobilizar os setores vinculados à área cinematográfica através de manifestos, 

lançamentos de candidaturas e protestos.191

 

  Para Randall Johnson, o quadro foi agravado em 

virtude da própria política oficial para a área cinematográfica, a qual colocava sempre o 

exibidor como um “inimigo”, que deveria ser controlado e ter sua liberdade de atuação 

limitada.  O aumento da reserva de mercado, a obrigatoriedade da exibição do curta-metragem 

antes do filme estrangeiro, o recolhimento de 5% da renda auferida com este filme em 

benefício da produção desses mesmos curtas, a obrigatoriedade de ingresso padronizado e da 

roleta, a “lei da dobra”, as exigências de melhoria do sistema de som e de projeção, tudo 

contribuiu para uma constante diminuição dos lucros e um aumento das obrigações para esse 

setor.  Conforme relata Randall Johnson: 

Em troca, os exibidores têm recebido praticamente nada do Estado, exceto o desdém 
que por muito tempo tem caracterizado as atitudes dos produtores para com o setor.  
Embora uma das atribuições da Embrafilme fosse atender as necessidades do setor, o 
órgão se recusou a desviar fundos da produção e não ofereceu sequer subsídios ou 
empréstimos a juros baixos para ajudá-los a renovar seus equipamentos e salas de 
espetáculo.  O resultado da imposição autoritária dessas incômodas medidas foi um 
declínio da renda e a deterioração do setor que levou ao fechamento de muitas casas 
de espetáculo, especialmente no interior do país, e à corrente crise do cinema 
brasileiro.192

 
 

 A crise que ainda se avizinhava no final dos anos setenta, explodiu com força nos anos 

oitenta.  A diminuição do número de salas de exibição foi um dos seus sintomas; a falta de 

recursos para a produção, outro.  Chegava-se à transição de governo, em março de 1979, com 

a política cultural de cinema coberta por questionamentos e críticas.  A Embrafilme 

apresentava-se como empresa deficitária e os cineastas encontravam-se atomizados, sem 

qualquer projeto político e cultural que obtivesse o mínimo de consenso.  O agravamento da 

crise econômica, com o crescimento da inflação, a falta de recursos de um Estado 

excessivamente endividado e o tumultuado processo de abertura que teve lugar durante o 

governo do general-Presidente João Baptista de Oliveira Figueiredo, serviram para confinar a 

política cultural de cinema a uma posição secundária, da qual ela não mais viria a sair.  Os 

anos setenta estavam ficando para trás, ainda que a produção cinematográfica experimentasse 

                                                 
191 Cresce a luta do Cinema Nacional contra os Exibidores. Jornal da Bahia, Salvador, 4 mar.1978; cf. tb. 

Embrafilme: O Cinema Brasileiro contra as Multinacionais e a má fé. Entrevista de Luiz Carlos Barreto a José 
Nêumane Pinto. Jornal do Brasil, Caderno B, Rio de Janeiro, p. 1, 4 nov.1978. 

192 JOHNSON, Randall. Ascensão e Queda do Cinema Brasileiro (1960-1990). Op.cit., p.43-44. 
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esporadicamente alguns sucessos e obtivesse um bom respaldo junto ao público consumidor; 

as perspectivas, no entanto, associavam-se mais a projetos de ordem individual, ou, no 

máximo, regional.  Os conflitos dos anos imediatamente seguintes, mais do que sugerir a 

vitalidade do movimento que animou a formulação da política cultural de cinema nos anos 

setenta, serviram para expor as fragilidades de uma indústria cinematográfica que não chegou 

a se firmar e dos intelectuais que, sentindo a falta do peso paternalista do Estado autoritário, 

promoveram um processo de autofagia, longe daqueles alegóricos “festins antropofágicos” 

tão celebrados na década anterior. 

 Finalmente, no ano de 1978, as contradições explodiram em conflito aberto e tiveram 

um caráter mais político do que econômico.  Ainda que a Embrafilme estivesse passando por 

uma série de dificuldades de ordem financeira, esse fator não constituiu o aspecto 

determinante da crise; mais do que isso, pesou o momento político pelo qual passava a 

sociedade brasileira com o início de um projeto de distensão mais aprofundado: a “abertura”.  

O acirramento das críticas à política da Embrafilme e a luta pela presidência da empresa, 

polarizada, inicialmente, entre Roberto Farias e Gustavo Dahl, formaram um conjunto que 

favoreceu a crise política.  Obviamente, essa crise política, caracterizada por tantos fatores 

conjunturais e estruturais, foi agravada com a crise financeira pela qual passou a empresa a 

partir do segundo semestre de 1978.  A opção feita pela Embrafilme pelo apoio a produções 

consideradas de qualidade e o privilégio à distribuição de alguns filmes em detrimento de 

muitos outros, fez que muitos grupos se formassem para pressionar e reivindicar tratamento 

igual, democratização da empresa e regionalização da política de incentivo à produção.  

Muitas vezes o antagonismo assumiu formas de bairrismo, ressuscitando o já carcomido 

conflito Rio/São Paulo, opondo, de um lado, os representantes do Cinema Novo, radicados no 

Rio de Janeiro, e, de outro, uma leva heterogênea de cineastas que ia desde os 

documentaristas até os autênticos representantes da Boca do Lixo, produtores de filmes 

eróticos.193

 Destacaram-se, nesse momento, as entidades representativas da classe cinematográfica 

que, desde 1975 vinham ganhando força e expressão.  Inicialmente, o peso dessa 

representação restringia-se ao Sindicato Nacional da Indústria Cinematográfica (SNIC), 

dentro do qual se sobressaíam os produtores Luís Carlos Barreto e Roberto Farias, por 

apresentarem seu Projeto Brasileiro de Cinema, durante o I Congresso da Indústria 

Cinematográfica Brasileira, em 1973.  Posteriormente, diante do domínio exercido na 

 

                                                 
193 FREDERICO, Carlos. Guerras Intestinas no Cinema Nacional. Opinião, Rio de Janeiro, p. 20-21, 4 fev.1977. 
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entidade por cineastas e produtores vinculados às comédias eróticas, os produtores mais 

alinhados à Embrafilme fundaram a Associação Brasileira dos Produtores de Cinema 

(ABPC), que assumiu a linha de frente no diálogo com o Estado, relegando o SNIC à posição 

de entidade corporativista, de caráter patronal.  Paralelamente a essas entidades, destacaram-

se a Associação Brasileira de Cineastas (Abraci), localizada no Rio de Janeiro, que reuniu em 

torno de si vários expoentes do Cinema Novo; a Associação Paulista de Cineastas (Apaci), 

que desenvolveu uma linha crítica ao processo de centralização política e administrativa 

levado à frente pela direção da Embrafilme, e a Associação Brasileira de Documentaristas 

(ABD), que congregou realizadores da área de documentário e curta-metragem, os quais 

lutavam para ampliar o seu espaço de representação junto aos órgãos oficiais.194

 O sucesso da política empreendida pela Embrafilme, entre 1974 e 1978, foi, 

paradoxalmente e em grande parte, o responsável pela crise que se abateu sobre a empresa 

neste último ano.  Toda a estratégia traçada pelos dirigentes da Embrafilme, pelo governo e 

pelos intelectuais que apoiavam essa política cultural de cinema baseava-se na capacidade de 

arrecadação sobre a exibição de filmes, de financiamento e de distribuição de projetos 

considerados de qualidade e de elaboração de normas legais que contribuíssem para a 

ampliação do mercado ao produto nacional.  Essas metas foram consideravelmente atingidas, 

chegando, inclusive, a produzir sucessos de grande repercussão junto ao público consumidor e 

aos críticos da mesma política.  O seu esgotamento deu-se pelas mesmas razões que 

possibilitaram o seu sucesso: as normas elaboradas pelo CONCINE, ampliando o espaço para 

o produto nacional e restringindo o espaço ao estrangeiro, e provocando queda na 

arrecadação, fonte primordial para os financiamentos da Embrafilme, que tinha sua principal 

receita justamente na taxação da exibição do produto estrangeiro.  Por outro lado, a aposta 

feita em grandes produções que atraíssem o público - com grandes custos de produção, 

divulgação e difusão - encareceu consideravelmente os custos e comprometeu bastante a 

receita da Embrafilme, agora coprodutora em uma série de filmes, muitos dos quais não 

encontravam espaço no mercado.  Mercado restrito, financiamentos idem: os setores que se 

consideravam alijados do processo de discussão, coprodução e difusão, levado à frente pela 

Embrafilme, deram início a uma série de pressões, diretas e indiretas.  O alvo principal foi o 

“cinemão”, apelido dado aos cinemanovistas que, em conjunto com alguns produtores, 

formavam um grupo considerado privilegiado pelas políticas e pelos recursos oficiais (Ramos, 

J., 1983: 144-148). 

 

                                                 
194 ALTBERG, Júlia de Abreu. Op.cit., p.76-90. 
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 Alvo principal dessas críticas, o setor de comercialização da empresa, representado 

pela Sucom (Superintendência de Comercialização), dirigida por Gustavo Dahl, tornou-se o 

pivô da crise.  Defensor de uma linha agressiva, visando à conquista do mercado pelo produto 

brasileiro, ele transformaria a Sucom num instrumento de grande importância na política 

formulada pela Embrafilme.  A difusão do filme brasileiro, principalmente aqueles feitos 

dentro do regime de coprodução com a Embrafilme, era sempre cercada de uma grande 

campanha de divulgação, o que representava altos custos e levava obviamente a um processo 

de seleção entre os filmes que deveriam ser lançados no mercado, com todo apoio 

institucional, e aqueles que seriam deixados à própria sorte.  Esse poder de vida e de morte 

provocou sérios descontentamentos e o fim da gestão Roberto Farias à frente da Embrafilme 

(o período de exercício da presidência da empresa era de quatro anos e se extinguiria em 

agosto de 1978), somada à carência de recursos causada pela série de mandados de segurança 

impetrados por exibidores e distribuidoras estrangeiras contra as taxas determinadas pelo 

Concine - contra a reserva de mercado do produto nacional e contra a obrigatoriedade de 

exibição de um curta-metragem brasileiro antes do longa-metragem estrangeiro - abriram 

espaço para um confronto no qual despontaram como protagonistas Roberto Farias e Gustavo 

Dahl. 

 Em entrevistas publicadas ainda no primeiro semestre, quando a crise não estava 

deflagrada, Roberto Farias citava os avanços obtidos pela ação da Embrafilme e mostrava-se 

disposto a ampliá-los, como no caso da reserva de mercado, para a qual propunha 183 dias ao 

ano, ao invés dos 112 garantidos.195

                                                 
195 ROBERTO Farias elogia Embrafilme e nega crise no cinema nacional. Estado de São Paulo, São Paulo, 14 

fev. 1978. 

  Outras duas questões foram abordadas:  o problema 

envolvendo a exibição de curtas-metragens brasileiros antes de filmes estrangeiros e a 

existência de poucas salas de cinema, o que dificultava, e muito, a difusão do produto 

nacional.  Para Roberto Farias, uma correta política para a área cinematográfica deveria cuidar 

da infraestrutura: reaparelhamento e melhoria das salas de exibição, facilidades para 

produção, garantia de mercado etc..  Não via, portanto, com bons olhos, a ação da empresa 

junto ao mercado exibidor, cuidando da distribuição de certos filmes, o que, decerto, levava a 

um processo de seleção injusto, já que somente os filmes coproduzidos pela Embrafilme, que 

fossem considerados como retorno fácil, recebiam um tratamento privilegiado na distribuição, 

com os custos desta sendo arcados também pela empresa, vindo a ocupar uma grande parte 

dos dias reservados aos filmes brasileiros no mercado cinematográfico.  Dessa forma, os 

demais produtores, não beneficiados pelo sistema de coprodução e de distribuição da 
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Embrafilme, eram prejudicados em duas frentes: a da produção e a da distribuição.  Para 

Roberto Farias, o apoio à produção constituía-se na forma mais democrática, bastando aos 

produtores enquadrarem-se nas normas estabelecidas pela empresa.196

 Em agosto do mesmo ano, Roberto Farias foi mantido no cargo de presidente da 

Embrafilme pela presidência da República.  Interessante observarmos as diferentes recepções 

da imprensa a essa decisão.  Enquanto o Jornal de Brasília traz a matéria com o título de 

“Farias reeleito para direção da Embrafilme” 

 

197, fazendo um relato dos avanços obtidos pelo 

cinema brasileiro durante sua gestão e trazendo, inclusive, um pequeno currículo do cineasta, 

a Folha de São Paulo empregou o título “Roberto Farias defende o cargo na Embrafilme”198

 

 e 

abordou os problemas referentes à administração da empresa e à política cultural 

cinematográfica existente.  Em uma das passagens da entrevista, o eterno confronto entre 

paulistas e cariocas reapareceu em grande estilo: 

Sobre recentes críticas feitas à Embrafilme de que vem auxiliando mais produtores do 
Rio, em detrimento de outros Estados, inclusive São Paulo, afirmou Roberto Farias 
que “realmente existe um número mais favorável de filmes firmados para o Rio, mas 
isso é proporcional ao número de pedidos apresentados”.199

 
 

 Segundo o mesmo jornal, Roberto Farias perpetuava-se na presidência de uma 

empresa em dificuldades financeiras, enfrentando a oposição dos exibidores e omitindo-se em 

relação à censura, já que, ao ser perguntado quanto “a uma possível abertura do governo no 

setor e o aumento do número de produções que falem mais dos problemas brasileiros, Roberto 

Farias preferiu não responder objetivamente”.200

 A manutenção de Roberto Farias à frente da Embrafilme e as repercussões causadas na 

imprensa deixaram claro que o debate já existia há algum tempo, mas vinha sendo mantido 

encoberto em função de certa expectativa por parte da classe cinematográfica quanto ao 

processo sucessório na Embrafilme.  O cerne da crise prendia-se, por exemplo, ao 

crescimento da empresa, responsável por uma série de coproduções em andamento, pelo 

recebimento de recursos destinados por lei, pela garantia de uma larga faixa de mercado, o 

que era possível dada a sua ação junto à distribuição de filmes.  Todos esses fatores reunidos 

transformavam a Embrafilme numa grande empresa, instrumento de grande utilidade para a 

viabilidade de qualquer política cultural posta em prática na área de cinema.  A disputa pela 

 

                                                 
196 Cf. entrevistas de Roberto Farias in ALTBERG, Júlia de Abreu. Op.cit. p. 81-82. 
197 Farias reeleito para direção da Embrafilme. Jornal de Brasília, Brasília/DF, 2 ago.1978. 
198 Roberto Farias defende o cargo na Embrafilme. Folha de São Paulo, São Paulo, 30 ago.1978. 
199 Idem. 
200 Ibidem. 
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sua presidência seria algo próprio do período que se seguiu, com a transição do regime militar 

para o civil e o aumento da negociação política e das pressões de vários setores da sociedade 

civil na defesa de seus interesses. 

 É importante ressaltar também que a crise financeira decorrente da falta de recursos na 

Embrafilme dava margem a críticas quanto ao gerenciamento das suas receitas e as opções 

feitas pelas políticas de co-produção e distribuição.  Afinal, essas políticas haviam levado a 

um duplo enfrentamento: de um lado, os exibidores, que se consideravam prejudicados pelo 

excesso de dias reservados aos filmes brasileiros, pela exibição obrigatória de um curta-

metragem brasileiro antes do longa-metragem estrangeiro e pelo recolhimento de percentual 

sobre a bilheteria, através do sistema de ingresso padronizado; do outro, os realizadores e 

produtores que se consideravam preteridos por não obterem os recursos da Embrafilme ou 

mesmo as facilidades da distribuição dos seus filmes por essa empresa. 

 Houve, inclusive, o debate de caráter ideológico sobre a utilidade de uma empresa do 

porte da Embrafilme, para gerenciar a atividade cinematográfica no país e os frutos desse 

gerenciamento.  As críticas às produções veiculadas pela Embrafilme, notadamente quando 

realizadas por cineastas egressos do Cinema Novo, foram comuns, principalmente na 

imprensa alternativa, durante todo o período da gestão de Roberto Farias à frente da empresa.  

Baseavam-se essas críticas em dois aspectos: a formação de uma “clientela privilegiada”, no 

sentido defendido por Randall Johnson,201

                                                 
201 JOHNSON, Randall. Ascensão e Queda do Cinema Brasileiro (1960-1990). Revista USP - Dossiê Cinema. 

São Paulo, n. 19, p.38-39, set.out.nov. 1993; cf. tb. ALTBERG, Júlia de Abreu. Op.cit. p.54-60. 

 que usufruía dos recursos da Embrafilme e de toda 

a infraestrutura montada para a inserção dos filmes no mercado; e a mensagem veiculada por 

esses mesmos filmes.  Como se tratavam, em sua maioria, de produções feitas por cineastas 

vinculados ao Cinema Novo, muitas vezes suas mensagens eram vistas como adesão de 

intelectuais, que antes exacerbavam sua oposição ao Estado autoritário e agora buscavam 

formas de composição com este.  Daí a crítica referente à não abordagem de questões sociais 

e políticas complexas, como se todos obedecessem a normas de produção com o intuito de 

agradar o Estado autoritário.  A fórmula difundida pelos críticos dessa política cultural pode 

ser resumida dentro do seguinte esquema: cinemanovistas aderiam ao Estado autoritário que 

lhes dava condições de produção, desde que seus filmes não questionassem o cerne desse 

próprio Estado, suas políticas econômica e social, o arbítrio e a censura.  Efetivada a adesão, 

cabia aos cineastas produzir filmes que veiculassem idéias próximas àquelas difundidas pelo 

governo por meio de sua política cultural.  Como se realizassem autêntica ruptura com o seu 

passado, os cinemanovistas adotavam uma linguagem mais moderada, narrativa fílmica mais 
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clássica, temática de caráter nacionalista e popular.  O desenvolvimento dessa política 

cultural, quando posta em prática, e os problemas decorrentes do processo sucessório da 

Embrafilme, coincidente com o momento de consolidação da política de abertura, proposta 

pelo próprio Estado autoritário, deram-nos a visão de que as relações acima referidas e suas 

consequências foram mais complexas do que se podia imaginar. 

 Com a criação da Abraci (Associação Brasileira de Cineastas), em 1975, e da 

Cooperativa Brasileira de Cinema, em 1978, as fissuras na articulação política existente entre 

os cinemanovistas começaram a aparecer.  As contradições e os conflitos dentro do grupo 

foram muito mais presentes do que os pontos de unanimidade, que lhe conferiam identidade.  

Nesse momento, falar de um projeto do Cinema Novo, com o intuito de identificar uma 

proposta de política cultural dominante na Embrafilme, seria temerário, pois os conflitos já 

tinham, inclusive, cavado um abismo entre cineastas que trilharam um percurso semelhante, 

acumulando patrimônio cultural em conjunto, participando ativamente das discussões e, até 

certo ponto, da implementação do projeto de política cultural para a área de cinema em torno 

de 1973/1975.  Obviamente, tais conflitos não representavam um antagonismo insuperável, 

motivo pelo qual o diálogo entre os cinemanovistas e destes com o Estado, através da 

Embrafilme, continuou a ser feito.  Esta polêmica, porém, abriu espaço a outras críticas mais 

contundentes, de outros setores que se consideravam ainda mais preteridos pela política 

cultural oficial, e que vieram acompanhadas de denúncias graves sobre a administração da 

Embrafilme, visando, claramente, a interferir no processo político que teve lugar após março 

de 1979. 

 Entre 1978 e 1979, operou-se a transição dentro do regime militar, tendo fim o 

governo Geisel e início o governo Figueiredo.  Mais do que a simples troca de generais no 

poder, essa transição representava o início do aprofundamento da política de distensão, levada 

à frente no governo anterior (D’Araújo, 2004: 93-104).  A presidência de João Batista de 

Oliveira Figueiredo deu-se em um quadro político bem diverso daquele de seu antecessor:  a 

revogação dos Atos Institucionais e a política de abertura prometiam uma maior liberalização 

do regime, na mesma medida em que o Estado autoritário perdia alguns de seus instrumentos 

mais coercitivos.  As reformas políticas implementadas a seguir, consolidaram essa intenção, 

principalmente, pela reforma partidária e pela Lei de Anistia.  Ainda que mantivesse um peso 

relativo quanto ao controle político da sociedade, permanecendo intactos o aparelho 

repressivo e a ideia de segurança nacional, vinculada obviamente ao combate à subversão 

interna, o Estado autoritário dava os primeiros passos concretos na direção da 

redemocratização efetiva, porém direcionada e devidamente controlada pelo mesmo regime 
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que a promovia.  Tal estratégia foi configurada em todos os seus limites no ano de 1977, 

quando inúmeras medidas foram tomadas visando a proteger a produção cinematográfica 

nacional, enquanto o governo, através do famigerado “Pacote de Abril”, instituiu as bases 

políticas e jurídicas da transição, garantindo justamente o seu caráter gradual e lento, 

privilegiando a segurança nacional (Mathias, 1995: 119-123; Stepan, 1986: 68-71). 

 No tocante à política cultural para a área cinematográfica, a transição também se 

efetuou e, como de costume, com muito barulho.  A crise que irrompeu na Embrafilme no 

último ano da gestão Roberto Farias forneceu os elementos necessários ao debate em torno da 

sucessão da Direção-Geral da empresa, caracterizado justamente pela grande diversidade de 

opiniões e pela pulverização do grupo cinemanovista, cuja unidade poderia ser creditada ao 

sucesso da política cultural cinematográfica na referida gestão que se encerrava.  Dentre toda 

poeira levantada e propostas apresentadas, destacou-se uma polêmica que, muito embora não 

tivesse a importância proporcional à sua divulgação, serviu para caracterizar esse período 

extremamente confuso para o debate cultural.  Tratava-se da criação, por parte de Cacá 

Diegues, do conceito de “Patrulhas Ideológicas”, inicialmente divulgado numa entrevista 

concedida ao jornal O Estado de São Paulo. 

 
Um negócio que eu também acho muito grave é essa espécie de patrulha ideológica 
que existe no Brasil. Uma espécie de polícia ideológica que fica te vigiando nas 
estradas da criação, para ver se você passou da velocidade permitida.  São patrulheiros 
que ficam policiando permanentemente a criação, a criatividade, tentando limitar ou 
dirigir para essa ou aquela tendência. Quando a grande riqueza do cinema brasileiro, a 
grande qualidade básica que deveria ser alimentada é exatamente a sua pluralidade, a 
sua multiplicidade.  O Brasil - não é por patriotismo não, mas por condições concretas 
e reais - é um dos únicos países do mundo em que você ainda pode fazer um cinema 
sem uma monotendência. Um cinema que seja realmente democrático no sentido da 
palavra.  Porque assim como não tem democracia sem povo, não tem cinema 
democrático sem público. (...202

 
) 

 A mesma entrevista foi republicada na edição vespertina, sob o título “Cacá Diegues, 

contra a censura das patrulhas ideológicas”,203 realçando essa questão, uma dentre as muitas 

às quais o cineasta havia se referido na longa entrevista prestada.  A matéria foi 

imediatamente comprada por outros jornais que a republicaram enfatizando sempre o caráter 

de denúncia das “patrulhas ideológicas”.204

                                                 
202 Por um cinema popular, sem ideologias. Entrevista de Cacá Diegues a Pola Vartuck. O Estado de São Paulo, 

São Paulo, 31 ago.1978. 

  Seu conteúdo explosivo abordava a crítica às 

203 Cacá Diegues, contra a censura das Patrulhas Ideológicas. Jornal da Tarde, São Paulo, 31 ago.1978. 
204 Cacá Diegues: Uma Denúncia das Patrulhas Ideológicas. Jornal do Brasil, Rio de janeiro, 3 set.1978; cf. tb. 

Cacá Diegues fala do cinema com coragem. Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 3 set.1978; e Cacá Diegues: 
Uma Manifesto pela liberdade e contra as “Patrulhas Ideológicas”. O Globo, Rio de Janeiro, 5 set.1978. 
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posturas da esquerda brasileira frente ao processo de transição democrática que então se 

operava e, principalmente, à interpretação da realidade brasileira, profundamente modificada 

pelo processo de modernização que tivera curso nos anos anteriores, dos quais os 

instrumentos de análise e os conceitos, anteriormente utilizados, próprios de uma esquerda 

ortodoxa, não conseguiriam dar cabo.  Em outra passagem da mesma entrevista, Cacá 

Diegues deixou clara a sua oposição às fórmulas esquerdistas que tentavam unificar os 

discursos e traçar estratégias absolutas a serem seguidas: 

 

(...) Eu considero o capitalismo a invenção mais diabólica e desumana que a 
humanidade já fez. Não gosto de capitalismo, mas não estou a fim de trocar 
capitalismo por campo de concentração para intelectual ou por hospital psiquiátrico 
para dissidente. E as pessoas no Brasil estão fazendo hospital psiquiátrico para 
dissidentes. Eu não estou a fim, vão ter que me fuzilar, porque nessa eu não vou.  Não 
é porque o torturador mudou de ideologia que ele fica mais simpático. Eu acho que o 
partido foi feito para a ação política. E acho que política você tem de fazer, se está a 
fim de fazer, partidariamente, organizado para a ação. Mas a criação artística não. A 
criação artística é no máximo solidária, mas partidária nunca. E ela é sempre solitária. 
Solitária e plural.205

 
 

 Sem apontar nomes ou grupos, Cacá Diegues trouxe o debate cultural para um espaço 

mais estreito: a esquerda intelectual numa sociedade marcada pelo autoritarismo.  As 

expressões utilizadas pelo cineasta agradaram os setores conservadores e foram utilizadas 

para se exigir maior controle do Estado no processo sucessório da Embrafilme e na 

formulação de uma política cultural que não abrisse mais espaços para intelectuais vinculados 

a propostas esquerdistas.  Mesmo relegando o alvo de suas críticas ao anonimato, Cacá 

Diegues, em outras entrevistas, deixou escapar indícios que poderiam apontar para aqueles a 

quem queria dirigir-se.  Em artigo escrito especialmente para o jornal Folha de São Paulo, 

por ocasião dos debates proporcionados pela sua entrevista já citada, Cacá Diegues reforçou 

os pontos básicos da mesma e indicou, com maior clareza, os seus desafetos: os cineastas que 

se prendiam ao rótulo do Cinema Novo para se afirmarem perante o debate cultural e a crítica 

intelectual que não entendia e não aceitava o que poderia ser considerado popular.206

                                                 
205 Por um  cinema popular, sem ideologias; op.cit. 

  Mesmo 

não admitindo, Cacá Diegues inseriu-se no debate em torno da sucessão na Embrafilme, ao 

defender o projeto político e cultural até então desenvolvido, atacando justamente os seus 

críticos, já que estes, ao não aceitarem a política que popularizava o cinema brasileiro, 

revelavam uma espécie de preconceito em relação ao popular e atacavam os cineastas 

206 DIEGUES, Cacá. Alguma coisa acontece no meu coração (testemunho);e O sucesso popular é uma vitória. 
Entrevista de Cacá Diegues a Isa Cambará. Folha de São Paulo, Folhetim, São Paulo, p. 8-9, 3 set.1978. 
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comprometidos com esse mesmo projeto de popularização.  Por outro lado, aqueles que se 

prendiam a um projeto político e cultural já esvaziado de sentido, no caso o Cinema Novo, 

procuravam legitimar o seu discurso em torno de um passado que não voltaria mais, daí serem 

chamados, por Cacá Diegues, de ortodoxia cinemanovista.  A polêmica das “patrulhas 

ideológicas” não passou de cortina de fumaça, que ganhou espaço indevido na imprensa 

somente em razão do seu aspecto polêmico,207

 Posteriormente, outras matérias surgiram tentando delimitar a utilização ou a 

importância do conceito difundido por Cacá Diegues, esvaziando um pouco a polêmica criada 

em torno dele.

 pois se destinava à intelectualidade de 

esquerda que atuava na área cultural e servia, num período de transição e de definição de 

papéis, como instrumento de opressão a críticas mais contundentes. 

208

 

  Uma pesquisa realizada pela Faculdade de Letras da UFRJ, durante o ano 

de 1979, conferiu ao tema maior abrangência, discutindo as difíceis relações entre criação 

artística e engajamento político e realizando várias entrevistas com intelectuais e artistas, 

dentre os quais, mais uma vez, o próprio Cacá Diegues, que retomou alguns conceitos 

basilares da política cultural de cinema, desenvolvida entre 1974 e 1979: 

Eu não acredito nem em nação nem em povo, mas sou a favor de uma cultura 
nacional-popular.  Vou explicar:  Nação é uma abstração.  Assim, como não existe 
cinema brasileiro, não pode existir uma nação brasileira.  E o povo?  Meu povo é o 
público que entra no cinema.  Eu não tenho outro povo.  É o meu público, o meu povo.  
Não posso achar que estou fazendo um filme para um sujeito que nunca foi ao cinema, 
como é o caso de 80, 90% da população rural desse país.   
Agora, eu acho que é necessário insistir na pesquisa, no projeto de uma cultura 
nacional-popular para o Brasil porque essa é uma maneira de você conhecer o que está 
se passando nesse território geográfico e humano chamado Brasil.  Daí uma ideia mais 
moderna, mais nova, mais maleável e muito menos codificada e ideológica que o 
populismo.  Pra mim, uma pesquisa de cultura nacional popular significa tentar, 
através do cinema, conhecer o meu semelhante mais próximo, que é o chamado povo 
brasileiro.  É algo que está em oposição, por exemplo, a uma cultura intimista de 
caráter psicológico, a uma cultura tipo alienante.  É algo que está em movimento. 
(Pereira, Hollanda, 1980: 21). 

 

 O nacional-popular apresentava-se como a mola mestra de toda uma política cultural 

voltada à área cinematográfica.  Com lucidez, Cacá Diegues definiu as bases dessa política 

partindo da premissa de que nação era um conceito abstrato, que adquiria substância com os 

projetos políticos e culturais.  O nacional-popular procuraria atender às necessidades desses 

projetos no sentido de promover melhor entendimento da sociedade brasileira, buscando a 
                                                 
207 AUGUSTO, Sergio. Patrulhas de Cacá Diegues. Jornal de Brasília, Brasília/ DF, 10 set.1978. 
208 Cacá Diegues, um passageiro para o bonde da História: o Brasil de hoje é um filme novo, um filme que eu 

ainda não vi. Entrevista de Cacá Diegues a Milton Temer.  O Globo, Segundo Caderno, Rio de Janeiro, p. 5, 29 
jul.1979. 
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realidade nacional e o povo brasileiro, refletindo os mesmos nas telas de cinema.  Muito 

embora a conjuntura daquele momento não ajudasse, os projetos totalizantes ainda 

procuravam um lugar para sua manifestação.  Todo processo de transição ocorrido na 

Embrafilme, já no início do governo do general-presidente João Batista Figueiredo, não 

servira para desmobilizar a atuação conjunta de setores ligados ao grupo cinemanovista, os 

quais, antes desse mesmo processo, procuravam orientar a política cultural desenvolvida pela 

empresa. 

 Em outubro, organizado pela Embrafilme, teve lugar o I Simpósio Nacional do 

Cinema Brasileiro, reunindo representantes das diversas áreas da produção 

cinematográfica.209  Mesmo possuindo um temário diversificado (produção, exibição, 

mercado de trabalho, censura e entidades oficiais), o I Simpósio não alcançou o sucesso 

logrado pelo I Congresso da Indústria Cinematográfica Brasileira, realizado em 1972.  Muito 

ao contrário, foi alvo de críticas quanto à sua legitimidade e representatividade, como as de 

Glauber Rocha,210 ou mesmo de tentativas de esvaziamento, como as atribuídas a Roberto 

Farias.211  Ao transformar-se praticamente num fórum das entidades representativas de setores 

da área cinematográfica, o Simpósio deu margem à abertura de espaço para se criticar a atual 

política posta em prática pela Embrafilme, chegando a propor novas bases para uma política 

cultural de cinema.  Essa característica do evento poderia sugerir o esvaziamento do poder do 

Diretor-Geral da Embrafilme e um fortalecimento, mais até do que o esperado, das entidades 

representativas.  Por fim, tendo se constituído num espaço privilegiado de debates, favoreceu 

a uma série de denúncias devidamente divulgadas pela imprensa que o acompanhava.212

 Dentre as denúncias acima referidas, algumas relativas a Gustavo Dahl abriram 

profunda crise na empresa.  Acusado de realizar adiantamentos indevidos a produções suas, 

Gustavo Dahl - encarregado justamente da Superintendência de Comercialização da 

Embrafilme, órgão responsável pela colocação de filmes no mercado, de adiantamentos de 

bilheterias e de contratos para comercialização - repudiou as denúncias e atribuiu-as a uma 

aliança entre setores interessados em enfraquecer a Embrafilme, compostos por “jornalistas 

marrons, exibidores sem escrúpulos, distribuidores e importadores de filmes estrangeiros, 

críticos aposentados” e uma “quinta-coluna” de funcionários descontentes com a sua atuação, 

 

                                                 
209 I SIMPÓSIO Nacional do Cinema Brasileiro.  Rio de Janeiro: Diretoria de Operações Não Comerciais/ 

Departamento de Documentação e Divulgação/ Embrafilme/ MEC, 1978. 16p. Distribuído como encarte em 
Filme Cultura, Rio de Janeiro: Embrafilme/ MEC, n.31, nov.1978. 

210 ROCHA, Glauber. A Campanha contra a Embrafilme é mais uma jogada do Imperialismo. Ganga Bruta, Rio 
de Janeiro, Federação dos Cineclubes do Estado do Rio de janeiro, Ano 1, n.2, p.6-7, jan.-fev.1979. 

211 Não hostilizo exibidores. Não quero esvaziar o Simpósio de Cinema. Não desconfio da integridade da Justiça. 
Entrevista de Roberto Farias. Jornal do Brasil, Caderno B, Rio de Janeiro, p. 5, 5 nov. 1978. 

212 AZEREDO, Ely. O Papel da Crítica. Jornal do Brasil, Caderno B, Rio de Janeiro, p. 5, 5 nov.1978. 
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os quais teriam fornecido à imprensa, propositalmente, dados errados a respeito de seus filmes 

e dos pagamentos recebidos.213  Um mês mais tarde, pediu demissão do cargo, alegando a 

necessidade de reformulação do setor, o que deveria ser feito mediante a discussão travada 

dentro da própria classe cinematográfica; entretanto, permaneceu no mesmo até o final da 

gestão Roberto Farias, em abril de 1979.  Consciente da cisão ocorrida no bloco 

cinemanovista e tendo dificuldades em apontar outro bloco hegemônico capaz de formular um 

novo projeto político e cultural que substituísse aquele em crise, Gustavo Dahl opinou pela 

necessidade de se reorganizarem “novos partidos do cinema brasileiro”.214

 No mesmo mês de novembro, Roberto Farias denunciou a situação de insolvência em 

que se encontrava a empresa, por força de uma série de mandados de segurança concedidos a 

empresas exibidoras e distribuidoras contra a reserva de mercado, as taxações e a 

obrigatoriedade do complemento nacional antes do filme estrangeiro, mais especificamente, o 

ingresso padronizado, a taxação por título de filme estrangeiro e os cinco por cento da 

bilheteria para o curta-metragem.

 

215  A suspensão dessas receitas provocaria a interrupção de 

vários projetos de produção e, também, de projetos de comercialização, visto que estes 

também exigiam gastos com divulgação, copiagem e distribuição.  A Embrafilme encontrava-

se paralisada, pega de surpresa, como o próprio Roberto Farias admitiu: “Enquanto se discutia 

problemas de menor importância, os inimigos da indústria cinematográfica brasileira 

avançaram e foram ganhando terreno.”216

 Toda polêmica criada em torno da Embrafilme, como a séria crise financeira pela qual 

passava a empresa, ganhou contornos mais diretos a partir de dezembro, quando Gustavo 

Dahl iniciou a preparação de sua candidatura à direção-geral da empresa.  Sempre enfatizando 

suas divergências com Roberto Farias, esqueceu-se, no entanto, de salientar as concordâncias 

e omitiu, propositalmente, a estreita colaboração desenvolvida com o diretor-geral da 

Embrafilme durante quatro anos de trabalho em conjunto.  Em entrevista concedida à revista 

Veja, Gustavo Dahl apresentou as premissas do seu projeto cinematográfico nacional, o qual 

se constituía basicamente no aumento da intervenção do Estado no setor, privilegiando a 

distribuição, atividade que passaria a ser concentrada pela Embrafilme, forma encontrada para 

 

                                                 
213 Gustavo Dahl se defende das acusações e denuncia: Há uma frente ampla associada à quinta-coluna de 

funcionários da Embrafilme, voltada contra os interesses do cinema brasileiro. Entrevista de Gustavo Dahl a 
Cleusa Maria. Jornal do Brasil, Caderno B, Rio de Janeiro, p. 1, 19 out.1978. 

214 Já prestei meu serviço militar ao cinema brasileiro. Entrevista de Gustavo Dahl a Cleusa Maria. Jornal do 
Brasil, Caderno B, Rio de Janeiro, p. 1, 23 nov.1978. 

215 O Cinema Brasileiro está sem dinheiro. Entrevista de Roberto Farias a Cláudio Lysias. Correio Braziliense, 
Brasília/DF, 2 dez. 1978. 

216 Golpe baixo no Cinema Brasileiro. Entrevista de Roberto Farias a Maria do Rosário Caetano. Jornal de 
Brasília, Brasília/DF, 3 dez.1978. 
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fazer frente à ocupação e ao controle do mercado para o cinema nacional.  Dando consistência 

ideológica às suas propostas, Gustavo Dahl mostrou-se preocupado com o fomento à 

atividade cinematográfica como parte de um “projeto de nação” e, por isso, justificou: 

 

É preciso dizer de uma vez por todas que não se coloca em pé um país como o Brasil, 
de 120 milhões de habitantes, 4.000 quilômetros de costa no Atlântico Sul, sem a 
presença política dos militares. Pela própria atividade profissional do Exército, ele está 
vinculado a um projeto de nação. Por alguns, este projeto é visto com uma ótica 
fascistizante. Outros, nos quais me incluo, veem como um caminho de independência, 
autonomia e libertação. Não há grande cinema sem projeto de nação e vice-versa.  
Nesse sentido, o cinema brasileiro é uma coisa que vai além dos governos e regimes.  
(...) 
Eu não colaborei com o Governo Geisel inconscientemente. Acredito que o fim da 
tortura, a abertura da imprensa e a demissão do general Sylvio Frota geraram 
modificações profundas de que o país ainda não se conscientizou. Não se vendeu nem 
se trocou nada. Apenas fez-se um trabalho.217

 
 

 Em artigo escrito em janeiro de 1979, para o semanário O Pasquim, Gustavo Dahl 

manteve essa sua postura, identificando qualquer projeto de cinema como parte integrante de 

um “projeto de nação”, e, inclusive, utilizando um conceito de muito apreço por parte dos 

setores militares e de seus aliados: o da “segurança nacional”. 

 
(...) Na medida que o cinema brasileiro não é só uma indústria em fase de implantação 
ou um patrimônio cultural inalienável, mas sim, e principalmente, falar de identidade 
nacional (os Estados Unidos, a Itália, o Japão, que seriam sem seus cinemas?), ele 
atinge a área estratégica da segurança nacional. Pode ser uma arma de guerra 
psicológica. Isso é facilmente verificável pela atenção com que os governos dos países 
desenvolvidos tratam o cinema. (...)218

 
 

 As declarações de Gustavo Dahl tinham um objetivo definido: esclarecer para os 

“donos do poder” a sua confiabilidade.  Afinal, um cineasta tingido com as cores nacionais, 

que defendia uma visão de indústria cinematográfica dentro do aparato da segurança nacional, 

deveria ser o mais indicado para dirigir a Embrafilme.  No mesmo período, outros expoentes 

do Cinema Novo acrescentaram novos elementos, ampliando o debate sobre a sucessão na 

Embrafilme.  Glauber Rocha defendeu a empresa, alegando que os ataques feitos a ela foram 

mais uma estratégia do imperialismo contra o cinema brasileiro; criticou os intelectuais que 

cobravam posições de esquerda do Cinema Novo, afirmando a independência do movimento 

em relação aos partidos políticos e a outros tipos de manifestação.219

                                                 
217 Patrulhando as Patrulhas. Entrevista de Gustavo Dahl a Artur Xexeo. Veja, São Paulo, p. 4-6, 13 dez.1978. 

  Arnaldo Jabor, por sua 

218 DAHL, Gustavo. Cinema Brasileiro: Uma Prioridade? O Pasquim, Rio de Janeiro, p. 47, 26 jan.-1 fev.1979. 
219 ROCHA, Glauber. A Campanha contra a Embrafilme é mais uma jogada do Imperialismo. Op. cit., p. 6-7. 
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vez, cobrou mais criatividade à esquerda, criticando os críticos e alegando que eles não 

tiveram a visão da atual complexidade da sociedade brasileira, a qual estaria exigindo novos 

intérpretes.220

 

  Cacá Diegues, retomando suas acusações referentes a “patrulhas ideológicas”, 

voltou a destacar que os problemas do cinema brasileiro estavam nos seus críticos e nos 

intelectuais que teimavam em ressuscitar velhos discursos, não deixando espaço para os 

novos, asfixiando-os. 

(...) A questão cinematográfica, entre nós, está completamente desatualizada. Em 
primeiro lugar, por culpa do poder político que nos censurou durante tantos anos. Mas 
também por culpa de um poder cultural difuso e golpista que patrulha diligentemente 
o pensamento cinematográfico brasileiro, evitando rebeldias, surpresas, crises e 
confrontos. Evitando assim o progresso e o novo (pois o velho latifúndio é seu), em 
nome de uma unidade que não serve mais a ninguém. A conquista do mercado ainda 
não foi consolidada, mas as vitórias, cada vez mais frequentes, tendem a fazer 
desaparecer a ênfase na economia. A questão não está mais nas siglas de “classe”; não 
está mais no debate sobre a velha Embrafilme; tão pouco nas poderosas empresas 
privadas que vão se formar, nem na cooperativa dos medalhões. A questão está em 
que, junto com a abertura democrática, é preciso criar espaço para a manifestação de 
novos cineastas, seus projetos e programas. Na luta por um cinema moderno e plural, 
a prioridade deve ser dada à emergência de uma nova geração, capaz de disputar a 
liderança política e artística do nosso processo cinematográfico. (...)221

 
 

 O confronto dos cinemanovistas foi fundamentalmente com seus críticos.  O 

crescimento do cinema brasileiro, na segunda metade da década de setenta, trouxe aspectos 

positivos e negativos.  Entre os positivos, podemos citar a concorrência feita com o produto 

estrangeiro, agora com mais qualidade e suporte; entre os negativos, a exclusão de vários 

cineastas desse projeto e a visão, não totalmente infundada, do domínio da Embrafilme por 

parte do “cinemão”, mais especificamente localizado no Rio de Janeiro.  Glauber Rocha e 

Arnaldo Jabor, posteriormente, apoiariam a candidatura de Gustavo Dahl à presidência da 

Embrafilme, enquanto Cacá Diegues manteria sua postura de suspeita neutralidade.  O debate 

sucessório concentrou-se entre Roberto Farias e Gustavo Dahl e, para alguns, significou o 

antagonismo entre os ideais privatizantes, representados por Roberto Farias, e estatizantes, 

representados por Gustavo Dahl (Amancio, 2000: 102-107).  É sempre bom levar em 

consideração que ambos propunham a intervenção do Estado no setor cinematográfico, sendo 

que, enquanto Gustavo Dahl enfatizava o setor da distribuição (área que lhe era muito afeita, 

pois tratava-se de um realizador), Roberto Farias voltava-se para o setor da produção (pois 

tratava-se de um produtor).  Ambos apresentaram, portanto, seus projetos levando em 

                                                 
220 JABOR, Arnaldo. Está faltando criatividade à esquerda. Ganga Bruta, Rio de janeiro, Federação dos 

Cineclubes do Estado do Rio de Janeiro, Ano 1, n.2, p.10, jan.-fev. 1979. 
221 DIEGUES, Cacá. O Pássaro Selvagem. O Pasquim, Rio de Janeiro, p. 22-23, 5-11 jan. 1979. 



 184 

consideração a continuidade do dirigismo estatal na área de cinema, permanecendo, como o 

seu principal instrumento, a Embrafilme. 

 Gustavo Dahl não apresentou projeto previamente traçado, mas baseou suas propostas 

na sua experiência à frente da Superintendência de Comercialização da Embrafilme 

(SUCOM) e num discurso nitidamente nacionalista, apontando sempre na direção do 

realizador como o intérprete da identidade nacional.  Criticando Roberto Farias, pelo fato 

deste ter proposto desativar a distribuidora da Embrafilme, nos mercados do Rio de Janeiro e 

de São Paulo, deixando a atividade a critério da iniciativa privada, Gustavo Dahl propôs 

maior agressividade, que se basearia no total controle do setor de distribuição pela 

Embrafilme, por meio da criação de uma empresa de economia mista, em que o Estado 

dividiria o controle acionário da mesma com os realizadores que desejassem lançar seus 

filmes pela Embrafilme.  Não esclarecendo muito bem se tal empresa seria a própria 

Embrafilme, devidamente modificada, ou uma criada à parte somente para administrar a 

distribuição, Gustavo Dahl prosseguiu propondo o aumento dos preços dos ingressos, o 

aumento do número de salas de exibição, maior participação no mercado televisivo e o 

incremento na exportação de produtos nacionais.222

 A proposta de Roberto Farias revestiu-se de aspectos mais ligados à atualidade da 

empresa, não só em função de ainda estar exercendo o cargo de diretor-geral da Embrafilme, 

mas, principalmente, por não querer criar novas estruturas, e sim aproveitar e ampliar as já 

existentes.  Partiu, fundamentalmente, de uma premissa: a ampliação da reserva de mercado 

para 140 dias, em 1978, consolidando uma larga faixa para o cinema brasileiro.  Sobre essa 

premissa, propôs, como ponto seguinte, a elaboração da Lei Básica do Cinema Brasileiro, a 

qual deveria “definir o desempenho da cadeia exibidora, fixar a participação do capital 

estrangeiro, o ingresso no país de filmes estrangeiros, a oferta do filme nacional e incrementar 

a exportação”.

 

223

                                                 
222 Dahl propõe uma política de cinema mais agressiva. Correio Braziliense, Brasília/DF, 4 fev.1979; e Uma 

sucessão política na Embrafilme. Folha de São Paulo, São Paulo, 6 fev.1979. 

  Ainda segundo Farias, tal lei deveria incluir as novas técnicas de exibição 

como o cassete, o vídeo-tape e o vídeo-disco.  Além da referida lei, outros pontos mereceram 

a atenção de Roberto Farias: o aperfeiçoamento das atuais fontes de recursos, o apoio à 

exibição cinematográfica e à obtenção de novos recursos para a empresa.  No primeiro, o 

interesse era aperfeiçoar o sistema existente, de forma a impedir futuros processos judiciais 

que bloqueassem os recursos da Embrafilme, o que vinha ocorrendo com frequência.  No 

segundo, o apoio à exibição constituía-se num apoio à iniciativa privada visando a ampliar o 

223 Lei Básica do Cinema Brasileiro: Esta é a próxima meta da Embrafilme. Entrevista de Roberto Farias a 
Maribel Portinari. O Globo, Rio de Janeiro, 2 fev.1979. 
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número de salas de cinema no país, de forma a atender o mercado potencial de cerca de 60 

milhões de habitantes; para isso, procuraria modernizar as salas de projeção existentes e criar 

estímulos à construção de outras ou à reativação daquelas fechadas por não suportarem as 

condições de mercado.  No terceiro, a criação de novos recursos tinha como finalidade tornar 

a Embrafilme independente, na medida do possível, dos recursos já direcionados à 

Embrafilme e que estavam, constantemente, sob suspeição, através de uma série de ações 

judiciais.  Por outro lado, ao propor novas fontes de recursos, a Embrafilme deveria buscá-los 

junto aos bancos estaduais, em novos incentivos fiscais e, mesmo, no simples aumento das 

dotações orçamentárias destinadas pelo Ministério da Educação e Cultura à empresa.224

 Em contraposição a Gustavo Dahl, que o acusou de querer privatizar os lucros e 

socializar os prejuízos, caso terminasse a ação da Embrafilme como distribuidora nos 

mercados do Rio de Janeiro e de São Paulo, Roberto Farias contrapôs a intermediação da 

empresa nos contratos de distribuição feitos entre os produtores e os distribuidores, 

garantindo a difusão do filme brasileiro sem ser necessária a criação de estrutura própria para 

tal tarefa.  No entender de Roberto Farias, a socialização do prejuízo, em relação à 

Embrafilme, existiria sim, caso fosse aplicado o projeto de renda média proposto por Gustavo 

Dahl, o que garantiria remuneração indevida de um produto já recusado pelo mercado.

 

225

 Outros candidatos também se apresentavam ao ambicionado cargo de presidente da 

Embrafilme: Leandro Tocantins, diretor de Operações Não Comerciais da Embrafilme; Jece 

Valadão, ator, diretor e produtor; e César Mêmolo, diretor e produtor.  O debate propriamente 

dito, contudo, ficaria reduzido às figuras de Roberto Farias e de Gustavo Dahl, o que lhe 

conferiu certo estranhamento, pois ambos eram responsáveis pela direção da Embrafilme e 

estavam trabalhando juntos há mais de quatro anos.  A luta sucessória pela Embrafilme 

desgastou suficientemente o grupo cinemanovista, que durante alguns anos conseguiu fazer 

valer suas propostas na política cultural.  Somam-se a esse processo de autofagia explícita, as 

críticas oriundas de setores intelectuais ao projeto cultural de caráter nacionalista que 

orientara as atividades cinemanovistas durante o mesmo período.  Por outro lado, o 

crescimento da produção cinematográfica, a ampliação da reserva de mercado e a constatação 

de que a Embrafilme era realmente o instrumento mais adequado à sustentação de uma 

indústria cinematográfica nacional fizeram que inúmeros realizadores e produtores, que não 

conseguiam o mesmo espaço, junto à empresa, do grupo cinemanovista, começassem a 

 

                                                 
224 O que fazer da Embrafilme. Entrevista de Roberto Farias. Correio Braziliense, Caderno 2, Brasília/DF, p. 1, 

10 fev.1979. 
225 Modelo para distribuição. Entrevista de Roberto Farias. Jornal de Brasília, Brasília/DF, 7 fev.1979. 
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pressionar por maior democratização.226  A saída para o governo foi equacionar esses 

problemas, intrometendo-se o mínimo possível no debate gerado em torno deles, por isso, foi 

indicado para a presidência da Embrafilme, em abril de 1979, o diplomata Celso Amorim, 

confirmando-se a fragmentação do projeto político e cultural que tivera lugar nos anos 

anteriores e indicando o início de uma forma mais dispersa de pressão de realizadores e 

produtores junto à empresa.227

 A indicação do diplomata Celso Amorim, como novo Diretor-Geral da Embrafilme, 

representou, por um lado, a tentativa do Estado autoritário de retomar a condução do projeto 

político e cultural na área cinematográfica, a partir do momento em que indicava para o cargo 

alguém não vinculado aos setores cinematográficos (Amancio, 2000: 107-108).  Por outro 

lado, no entanto, ao não satisfazer diretamente os setores envolvidos na luta política pela 

direção da Embrafilme, o Estado criou um vazio político que seria ocupado pelo grupo que 

demonstrasse maior coesão cultural e política e estivesse mais ambientado com os trâmites 

burocráticos e administrativos da empresa.  Celso Amorim não era um estranho no ninho: 

como chefe da Divisão Cultural do Ministério das Relações Exteriores, fora o representante 

deste Ministério junto ao CONCINE e, da mesma forma, interagira, através de projetos 

culturais, tanto com o Centro Nacional de Referência Cultural quanto com o Programa de 

Cidades Históricas; na juventude, fora assistente de direção e continuísta de produções 

cinemanovistas como Os Cafajestes e Os Fuzis, de Ruy Guerra, e Porto das Caixas, de Paulo 

Cesar Saraceni.

 

228

 Os novos tempos, no entanto, apareceram quando da impossibilidade da empresa em 

arcar com as obrigações contratuais deixadas pela diretoria anterior.  As receitas da 

Embrafilme já se encontravam devidamente enfraquecidas diante da oposição de setores 

ligados à distribuição e à exibição quanto ao recolhimento de taxas que revertiam para a 

empresa.  Da mesma forma, as enormes dificuldades enfrentadas pelo Estado autoritário, no 

momento de sua transição política, repercutiam na área econômica e prenunciavam uma crise 

  Sua indicação à presidência da Embrafilme teria sido articulada por 

Joaquim Pedro de Andrade e David Neves, o qual, além de cinemanovista, era também 

diplomata.  Considerando todas essas referências, podemos afirmar os cinemanovistas como 

um forte grupo de pressão; mesmo divididos em relação às propostas e aos posicionamentos 

políticos, continuavam a influenciar a política cinematográfica e dela tirar proveito. 

                                                 
226 Paulistas se sentem marginalizados e opõem democracia. Folha de São Paulo, São Paulo, 6 fev.1979. 
227 ALTBERG, Júlia de Abreu. Op.cit., p.92-93; 
228 Em entrevista recente à Revista Serafina, do jornal Folha de São Paulo, Celso Amorim confirmou suas 

atividades na área cinematográfica. Cf. www1.folha.uol.com.br/saopaulo/955223–ministro-cinéfilo–releia–
entrevista–de–celso-amorim–a–serafina.shtml; em 15 de maio de 2012, às 23:30 hs. 
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de grandes proporções.229

 Além dessas medidas, que asseguravam a determinado grupo de cineastas a 

continuidade da linha política que os beneficiava, uma importante modificação ocorreu 

durante a gestão Celso Amorim: o foco privilegiado no mercado externo.  Tal mudança 

representava não o abandono do mercado interno, mas a busca de maior canal de 

comunicação com o mercado exterior, o que possibilitaria um aumento significativo nas 

receitas da Embrafilme, debilitadas devido à resistência oferecida pelos setores exibidores e 

distribuidores e pela insolvência do próprio Estado (Amancio, 2000: 115).  Os novos 

procedimentos adotados pela Embrafilme vinham ao encontro da política econômica 

desenvolvida pelo governo Figueiredo, a partir de 1980, de caráter recessivo, corroendo o 

poder aquisitivo do consumidor brasileiro e favorecendo as exportações, como forma de obter 

divisas e arcar com o peso das dívidas externa e interna (Mendonça, 1985: 92-93).  

Paralelamente, a recessão provocada pelo governo estreitou sua base de apoio político, 

  Procurando atender às demandas da área de produção 

cinematográfica e honrar alguns dos compromissos assumidos anteriormente pela direção-

geral da empresa, a gestão Celso Amorim vai promoveu um processo de seleção de roteiros 

para posterior apoio à produção, por meio de um Programa de Desenvolvimento de Projetos 

(PDP), o qual, somado ao Programa de Projetos Especiais (PPE) representaram a espinha 

dorsal da empresa, redirecionando os investimentos para produções que fossem consagradas 

como importantes e de alto valor artístico e cultural.  Assim sentido, enquanto o primeiro 

programa apreciava projetos em gestação, dividindo-os entre as categorias de diretor 

estreante, diretor de cinema e empresa produtora, o segundo destinava-se a realizadores já 

consagrados pelo mercado e que possuíam recursos para arcar com parte dos custos da 

produção.  Neste segundo grupo, fizeram parte dos beneficiados pelo programa, realizadores e 

produtores como Luís Carlos Barreto, Roberto Farias, Gustavo Dahl, Joaquim Pedro de 

Andrade, Nelson Pereira dos Santos e Arnaldo Jabor.  Considerando que o número de projetos 

financiados pelo Programa de Projetos Especiais era bem menor do que aqueles reservados 

ao Programa de Desenvolvimento de Projetos e os recursos do primeiro representavam a 

metade daqueles destinados ao segundo, podemos entender a continuidade da política de 

“clientela privilegiada”, em que os critérios válidos para a grande maioria dos realizadores 

não atingiam aqueles que sempre se notabilizaram como os formuladores de uma política 

cultural de cinema que privilegiava a qualidade acima da quantidade (Amancio, 2000: 109-

112). 

                                                 
229 A Embrafilme na hora dos ajustes de qualidade e de contas. Entrevista de Celso Amorim a Miriam Alencar. 

Jornal do Brasil. Caderno B, Rio de Janeiro, p. 1, sexta feira, 06 de julho de 1979. 
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possibilitando a radicalização do processo de abertura, indesejada pelo governo, caracterizada 

pelo avanço das oposições e dos movimentos sociais.  Da mesma forma, a base de sustentação 

política da Direção da Embrafilme diminuiu sensivelmente pela dificuldade da empresa em 

arcar com os compromissos assumidos anteriormente e por ter perdido sua capacidade de 

intervir mais decisivamente no mercado interno, ao não fiscalizá-lo adequadamente, não 

garantindo o espaço necessário à exibição do produto nacional.  Uma das consequências 

inevitáveis de todo esse processo foi o atrofiamento da área de produção, caracterizado por 

maior centralização junto à Direção Geral, ocorrida dentro da Embrafilme (Amancio, 2000: 

117-121).  Outra foi a distribuição, num curto espaço de tempo, de grandes produções 

vinculadas a cineastas egressos do Cinema Novo, demonstrando a pulverização de suas 

propostas estéticas e políticas e, ao mesmo tempo, a continuidade política que privilegiava 

obras de qualidade, tão ao gosto do período 1974-1979.  Essas últimas demonstrações de 

força política e de vitalidade artística proporcionaram um caleidoscópio imaginário, 

fragmentando em diferentes cores a ideia de Brasil, e representou, em termos políticos e 

culturais, a melhor resposta que os cinemanovistas puderam dar naquela conjuntura. 

 

 

 

 

Tempo de Mudanças 
 

 A transição dos governos Ernesto Geisel e João Figueiredo, pelo menos em seus 

primeiros anos, comportou muito mais continuidade do que ruptura.  Na área cultural, em que 

houve um sentimento de relativo sucesso, dados os projetos desenvolvidos e os sucessos 

ocorridos no período compreendido entre 1974 e 1978, essa transição significou uma 

mudança de postura: a gestão Ney Braga, profundamente marcada pela personalidade 

empreendedora do então ministro da Educação e Cultura, militar reformado que construíra 

significativa carreira política, cedia lugar a Eduardo Portela, tido como liberal, de carreira 

acadêmica, indicado por Guilherme Figueiredo, irmão do presidente empossado (Botelho, 

2000: 79-80).  Personalidades distintas e propostas políticas diferenciadas poderiam indicar 

mudanças substanciais na condução do MEC, entretanto, tais mudanças foram pontuais e 

muitas propostas ficaram somente no discurso, não sendo devidamente implementadas nos 

vinte e um meses em que Eduardo Portela ficou à frente do Ministério. 
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 Um primeiro e importante passo foi a implantação da Secretaria de Assuntos 

Culturais, criada pelo decreto nº 81.454, de 17 de março de 1978, ainda na gestão Ney Braga, 

sendo sua estrutura construída na gestão temporária de Euro Brandão, Secretário Geral do 

MEC, que substituíra Ney Braga, no segundo semestre de 1978, quando este teve de se afastar 

do cargo de ministro para poder concorrer à indicação ao governo do Estado do Paraná pelo 

partido do governo, a Aliança Renovadora Nacional (Arena).  De acordo com a estrutura 

proposta, estavam vinculados à SEAC o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional (IPHAN), o Instituto Joaquim Nabuco de Pesquisas Sociais (IJNPS), a Embrafilme, 

a Fundação Casa de Rui Barbosa (FCRB) e a Funarte (Calabre, 2009: 92-93).  Com essa 

estrutura, abrangendo praticamente todos os setores institucionais ligados à área cultural, a 

SEAC apresentava-se como possível embrião de um futuro Ministério da Cultura. 

 Para dirigir a SEAC, Eduardo Portela nomeou Marcio Tavares d’Amaral, crítico e 

professor da Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, mantendo à 

frente dos Institutos os diretores nomeados na gestão Ney Braga, sinalizando a continuidade 

na gestão dos projetos então desenvolvidos.  Em 27 de março, Eduardo Portela nomeou para a 

direção do IPHAN Aloísio Magalhães, o qual levou para o Instituto toda a sua experiência à 

frente do Centro Nacional de Referência Cultural, bem como suas próprias ideias e 

concepções acerca da cultura brasileira e do patrimônio histórico e artístico, fazendo que sua 

gestão fosse marcada por um dinamismo contaminou os outros setores institucionais da área 

cultural (Botelho, 2000: 94).  Em novembro de 1979, o IPHAN transformou-se em SPHAN 

(Secretaria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional), absorvendo o CNRC, que até então 

se mantinha vinculado ao Ministério da Indústria e Comércio, e o Programa de Cidades 

Históricas, da Secretaria de Planejamento da Presidência da República (Seplan). Para dar 

agilidade aos projetos da SPHAN foi criada a Fundação Nacional Pró-Memória (FNPM), à 

qual caberia a operacionalidade desses projetos, deixando à SPHAN a normatização e a 

fiscalização (Botelho, 2000: 95). 

 A nomeação de Aloísio Magalhães comportou um tom inovador, semelhante àquele 

vislumbrado na nomeação de Celso Amorim para a presidência da Embrafilme.  Em ambos os 

casos, os dois novos gestores da área cultural tinham um fácil trânsito não só nos meandros do 

Estado autoritário como, e principalmente, naqueles que diziam respeito à oposição.  Ambos 

tiveram suas trajetórias, em seus primórdios, ligadas à militância de esquerda, e 

desenvolveram carreiras promissoras: Aloísio Magalhães, como designer e Celso Amorim 

como diplomata, estavam atualizados em relação às questões do seu tempo e próximos às 

novidades estilísticas e temáticas da produção cultural.  Ao colocar seus serviços à disposição 
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da área institucional cultural do Estado autoritário, tornaram-se intelectuais orgânicos, 

vinculados de certa forma a este mesmo Estado, porém preservando muito de sua 

independência e de sua postura crítica, apostando muito mais na inovação do que 

propriamente na manutenção das estruturas oficiais ligadas ao setor cultural.  Aloísio 

Magalhães, em virtude do cargo ocupado, teve muito mais condições de desenvolver projetos 

e de colocar ideias em prática, do que Celso Amorim, prisioneiro de acordos e de estruturas 

de funcionamento estabelecidas na gestão Roberto Farias à frente da Embrafilme.  As 

condições em que um e outro desenvolveram seu trabalho são ilustrativas das dificuldades 

existentes na implementação da política cultural, na área cinematográfica e em geral, e 

demonstram o tortuoso caminho desenvolvido por esta entre 1979 e 1982, momento em que 

se desenrolou de forma conflituosa a proposta de abertura política. 

 Desde o final do governo Ernesto Geisel, o termo “abertura” já vinha sendo utilizado 

para designar a estratégia política de redemocratização que antes fora definida como 

“distensão lenta, gradual e segura”.  O novo conceito, portanto, trazia em si a promessa de 

redemocratização ampla e ganhou espaço na mídia justamente quando da apresentação do 

candidato do regime à sucessão de Ernesto Geisel, o general João Batista Figueiredo.  Toda 

uma campanha publicitária foi montada em torno da pessoa do candidato à presidência, 

realçando suas qualidades de “homem do povo”, emotivo e sincero.  Sua eleição por um 

colégio eleitoral dominado pelo partido governista era tida como certa e João Figueiredo 

correu o país apresentando-se como futuro presidente e fazendo promessas de 

redemocratização garantida.  As eleições parlamentares de 1978, muito embora tivessem dado 

ao Movimento Democrático Brasileiro (MDB), partido de oposição, a maioria dos votos, não 

alterou praticamente a composição do Congresso brasileiro, visto que se realizaram sob o 

tacão do Decreto-Lei nº. 6.639, de julho de 1976, conhecido como “Lei Falcão”, que 

estabeleceu limites à propaganda eleitoral, e da Emenda Constitucional nº 8, conhecida como 

“pacote de abril”, que introduziu mudanças significativas na Constituição brasileira, dentre 

estas a alteração da proporcionalidade para eleição de deputados federais e a criação da figura 

do “senador biônico”, o qual era indicado pelo governo (Vieira in Mota, 2000: 201-202).  

Entretanto, as pressões da sociedade brasileira pela restauração das liberdades democráticas e 

por reformas sociais haviam atingido um nível bem elevado, o que ficou patente nas grandes 

greves operárias realizadas no ABC paulista, entre 1978 e 1979, e inúmeras outras 

manifestações e movimentos sociais, organizados ou espontâneos, que tomavam conta do 

país.  Tudo era agravado pela crise econômica que se anunciava iminente e já apresentava os 
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indícios de suas principais características: uma inflação crescente e recessão previsível (Cano, 

2004: 226-239). 

 A produção cultural e as atividades artísticas em geral estavam situadas nesse 

contexto.  Os conflitos ocorridos na área cinematográfica durante o processo sucessório na 

Embrafilme bem demonstravam o estado de beligerância em que a área cultural estava 

envolvida, com diferentes grupos enfrentando-se na disputa de espaços, prestígio e 

orçamentos.  Esses conflitos também se estendiam à área teatral, opondo, de um lado, os 

produtores articulados em torno de companhias teatrais; de outro, pequenos grupos 

profissionais ou amadores, que defendiam a prática teatral mais voltada aos setores populares, 

ocupando espaços alternativos como auditórios de sindicatos, praças públicas, quadras de 

esportes e salões paroquiais de igrejas católicas.  Desde 1974, com a organização do 1º 

Seminário de Teatro Popular, realizado em São Paulo, a partir do qual se organizou a 

Federação Nacional de Teatro Amador, esse conflito vinha apresentando-se, sendo adiado 

enquanto o SNT dispôs de verbas para financiar projetos que atendessem às demandas dos 

diferentes grupos.  Assim, a partir de 1978, ganharam projeção os projetos Mambembão e 

Mambembinho, que financiavam a apresentação de grupos teatrais de outros estados no 

circuito Rio-São Paulo, trabalhando tanto a temática adulta quanto a infantil; ao mesmo 

tempo, o projeto das “Kombis” possibilitava ingressos a preços bem baixos, subvencionados 

pelo SNT, atendendo, assim, a demanda das grandes companhias teatrais que ocupavam a 

maior parte dos espaços de exibição (Mostaço, 1982: 175-178).  Entre 1978 e 1981, a 

liberação de várias peças teatrais, antes censuradas, criou a sensação de expansão da atividade 

teatral, com temporadas extensas, grande público e boas produções.  Essa sensação, no 

entanto, foi ofuscada pela redução das verbas destinadas aos projetos desenvolvidos pelo 

SNT, com o cancelamento de apresentações e as dificuldades de produção de determinados 

trabalhos.  Em 1981, o SNT passou a se denominar Instituto Nacional de Artes Cênicas 

(INACEN) e foi incorporado à Funarte; essa reformulação administrativa representou a 

diminuição da importância da área teatral junto ao governo federal, pois, dentro da Funarte 

suas verbas foram substancialmente reduzidas e alguns projetos tiveram de ser revistos e 

adequados à nova situação. 

 Essa conjuntura também se fazia presente no próprio Ministério da Educação e 

Cultura, que absorvia demandas e enfrentava pressões.  Em dezembro de 1980, em função de 

uma greve geral que atingia as universidades federais, com vários campi ocupados por alunos 

em protesto e servidores paralisados, Eduardo Portela deixou de ser ministro, sendo 

substituído por um militar, o general Rubem Ludwig, gerando grande apreensão na área 
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cultural, pois o ministro anterior identificava-se plenamente com a proposta de abertura que 

até então era desenvolvida pelo regime.  Rubem Ludwig, no entanto, não realizou profundas 

mudanças na área cultural, o que demonstrou a importância que este setor havia adquirido 

para o Estado autoritário, dentro de sua estratégia maior de redemocratização; tanto que, ao 

assumir, nomeou para a Secretaria de Assuntos Culturais (SEAC) Aloísio Magalhães, o qual 

passou a acumular este cargo com o de Diretor do SPHAN.  Em 10 de abril de 1981, através 

da Portaria Ministerial nº. 276, foi criada a Secretaria de Cultura, cujo regimento interno, 

aprovado em junho, estabelecia duas subsecretarias: Patrimônio Histórico e Artístico e 

Assuntos Culturais (Calabre, 2009: 96-97).  Encarregando-se dos aspectos operacionais de 

cada subsecretaria, havia uma fundação correspondente: à Subsecretaria de Assuntos 

Culturais, vinculava-se a Funarte; e à Subsecretaria de Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional, vinculava-se a Fundação Pró-Memória.  Desse modo, construía-se uma estrutura 

institucional que colocava todos os órgãos federais encarregados da cultura numa única 

Secretaria, com relativa autonomia perante o Ministério da Educação e Cultura e à qual eram 

subordinadas diretamente instituições que até então se subordinavam ao próprio Ministro, 

como a Embrafilme, a Fundação Joaquim Nabuco e a Fundação Casa de Rui Barbosa 

(Botelho, 2000: 96-97).  A Secretaria de Cultura funcionou quase como um Ministério, tendo 

Aloísio Magalhães à frente. 

 Aprofundando a postura polítca adotada na gestão Eduardo Portela e Marcio 

d’Amaral, Aloísio Magalhães estruturou a intervenção da Secretaria de Cultura, baseando-se 

em três conceitos por ele considerados fundamentais: as noções de “continuidade”, “cultura 

jovem” e “bem cultural”.  A noção de continuidade dizia respeito ao que se convencionou 

chamar vertente patrimonial, a ideia de classificação do patrimônio histórico e artístico e a sua 

preservação; nesse caso haveria uma continuidade histórica que possibilitaria definir a 

identidade nacional, a partir da junção das diversas contribuições étnicas e regionais que se 

faziam presentes no território brasileiro.  A noção de “cultura jovem” abrangia o fato de que 

nossa cultura estaria ainda em construção, sofrendo constantes processos inovadores e 

transformadores, ao contrário das culturas europeias ou asiáticas, já secularmente 

estabelecidas.  Tal noção identificava a nossa cultura como um processo, aberto a novas 

influências, inclusive estrangeiras, mas tendo como base todo o patrimônio material e 

imaterial construído historicamente.  A terceira noção, de “bem cultural”, articulava as outras 

duas noções, trabalhando ao mesmo tempo o sentido de preservação e de fundamento da 

cultura - que a noção de continuidade possibilitava entender - e o sentido de inovação e 

constante transformação, de uma cultura em processo, que a noção de “cultura jovem” 
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abordava.  O “bem cultural”, portanto, dizia respeito ao patrimônio que se preservava e se 

protegia, mas também à produção, à circulação e ao consumo da cultura produzida; era um 

conceito que abrangia, num mesmo raciocínio, aquilo que era preservado e historicamente 

reconhecido como aquilo que tangenciava a indústria cultural (Botelho, 2000: 98-100). 

 Esses conceitos, somados à estrutura administrativa ágil e descentralizada, que 

conferia grande importância às Fundações, principalmente à Pró-Memória e à Funarte, 

abriram o debate cultural nos anos oitenta.  Esse debate invadiu as instituições culturais 

estaduais e municipais, bem como a própria sociedade civil.  As demandas geradas pelo setor 

cultural, na realidade, vinculavam-se ao processo de redemocratização, quando novos atores 

sociais surgiram, reorganizando os movimentos sociais e, também, fortalecendo o poder civil, 

principalmente nas administrações estaduais e municipais. 

 Nesse debate, os cinemanovistas também se fizeram presentes.  A gestão de Celso 

Amorim à frente da Embrafilme notabilizara-se por um aprimoramento técnico que reduziu o 

número de produções nas quais a empresa estava envolvida, dado um processo rigoroso de 

seleção e de análise de roteiros e de propostas orçamentárias.  A ênfase da gestão Celso 

Amorim recaiu sobre o mercado externo, consolidando a política de divulgação da cultura 

brasileira por meio do cinema, a qual vinha sendo desenvolvida desde os tempos do extinto 

INC.  Sendo assim, as questões relativas ao mercado interno foram relegadas a segundo 

plano, extremamente perigoso, pois a conjuntura indicava o aumento das demandas do setor 

cinematográfico por financiamento e por consolidação deste mercado.  Tais escolhas, 

acompanhadas da redução de verbas da empresa por conta da crise econômica que então se 

desenvolvia, restringiu a participação da Embrafilme no financiamento de produções 

nacionais, privilegiando um pequeno grupo de realizadores, articulados em torno das 

entidades de classe, notadamente a ABRACI e a APACI, constituindo, assim, a “política de 

clientelas”, como definiu Tunico Amancio (Amancio, 2000: 115-117).  À frente dessas 

entidades, ou vinculados a elas, encontravam-se os cinemanovistas. 

 No final de 1980, Nelson Pereira dos Santos concluiu um filme sobre a dupla sertaneja 

Milionário e Zé Rico.  O lançamento da obra ocorreu primeiramente no interior de São Paulo, 

no Distrito Federal e no centro-oeste brasileiro.  A história era relativamente simples: a 

trajetória da dupla sertaneja, retirantes como muitos em São Paulo, a luta para conseguir 

emprego, a opção pela carreira artística, o primeiro teste e o sucesso.  Tudo narrado tendo as 

músicas sertanejas como fundo.  Nesse trabalho, Nelson Pereira dos Santos procurava 

aprofundar os “aspectos antropológicos” referentes ao “homem brasileiro”, que já tinham sido 

explorados em seus dois filmes anteriores: O Amuleto de Ogum e Tenda dos Milagres.  O 
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resultado, no entanto, ficou um pouco aquém da expectativa: A Estrada da Vida conseguiu 

situar-se entre o documentário e o ficcional, mas não logrou identificar-se por completo com 

o universo sertanejo; manteve certa distância em relação ao objeto filmado e não se integrou 

ao mesmo, ainda que o retratasse inteiramente, de maneira espontânea, não sofrendo qualquer 

tipo de intervenção da parte do realizador.  A proposta do filme era dar voz e visibilidade à 

cultura popular, mas abriu espaço, contudo, para produtos da indústria cultural, exibidos sem 

qualquer tipo de crítica.  Por conta dessa experiência, Nelson Pereira dos Santos chegou a ser 

comparado a Mazzaropi, o representante do “jeca” no cinema nacional, o que foi por ele 

próprio refutado em entrevista ao semanário Movimento 

 
(...) Há uma grande diferença. O Mazzaropi utiliza toda a ideologia corrente, oficial. 
Ridiculariza o caipira, o Jeca Tatu sempre com a calça caindo, o falar errado para 
provocar risos. Na realidade é a destruição do herói popular na caracterização 
depreciativa. Assim como o personagem negro é sempre o palhaço. E aí, tudo bem, 
brancos e troianos poderão ver o filme e não se sentirão agredidos. Quem afirma isso 
de A Estrada da Vida ou não viu Mazzaropi, eu duvido, ou está fazendo uma leitura 
apressada do meu filme.230

 
 

 Demarcada a linha divisória que separa a estética “mazzaropiana” daquela adotada por 

Nelson Pereira dos Santos, voltamos ao problema da busca da cultura popular nos lugares 

onde ela se manifesta em toda sua riqueza.  O olhar antropológico proposto por Nelson 

Pereira dos Santos veio ao encontro de uma necessidade da época: o redescobrir o Brasil.  

Nesse sentido, ele retomou um dos elementos mais presentes na produção cinematográfica 

brasileira: a interiorização, a busca da “real cultura brasileira” que se encontra no interior, 

resguardada de qualquer influência estrangeira, de qualquer tipo de colonialismo.  Segundo 

Jean-Claude Bernardet, essa tendência manifesta-se em diversas fases da produção 

cinematográfica brasileira e representa a resistência ao mimetismo, à tendência de nossa 

cinematografia em copiar a cultura dos grandes centros, principalmente Hollywood.  Dessa 

forma, ao apresentar o Brasil interiorano, sertanejo, o cineasta mostraria um Brasil real, salvo 

do colonialismo cultural, longe das influências e das transformações trazidas pelo processo de 

modernização (Bernardet, 1979: 72-75).  Esse seria o lugar de refúgio da “verdadeira cultura 

popular”, a qual ali estava justamente para ser descoberta e divulgada: um autêntico depósito 

de nossa identidade nacional.  Na mesma entrevista, Nelson Pereira dos Santos confirmou 

essas proposições: 

 
                                                 
230 Estou me descolonizando. Entrevista de Nelson Pereira dos Santos a Dulce Tupy Caldas. Movimento, São 

Paulo, p. 21, 23 fev. - 1 mar.1981. 



 195 

(...) Sim, mas também estou me descolonizando. Por que não dizer que eu tenho uma 
origem popular também e que meu pai ouvia Tonico e Tinoco e até antes o Capitão 
Furtado? No entanto, ele me botou na escola para aprender outras coisas e na escola 
era proibido gostar de música caipira. Tinha que gostar da música americana que 
estava na moda. No meu tempo, era o Glenn Miller, fim da guerra. Eu estou num 
processo de deseducação, tentando encontrar minha origem, dar um abraço nela e 
dizer tudo bem! Eu sou tão caipira quanto o Milionário e o Zé Rico, na minha ciência. 
Mas eu não queria enfrentar isso, antes eu não queria ver.231

 
 

 Essa busca, proposta pelo cineasta, foi realizada de forma mais aprofundada por outro 

cinemanovista: Cacá Diegues levou a redescoberta do Brasil aos extremos de nosso interior, 

de nossa vida rural, de um Brasil que muda, preservando os seus aspectos arcaicos e 

tradicionais.  Em Bye, Bye Brasil, ele cortou o país tão impiedosamente quanto uma 

Transamazônica e, de forma um tanto quanto melancólica, abriu espaço ao novo, ao moderno, 

que aparecia de forma violenta, dizendo adeus ao velho, ao arcaico, que desaparecia nos 

mesmos sertões, como antigas lembranças descoloridas e desfocadas, esquecidas nos mais 

remotos cantos da memória.  No rastro da Caravana Rolidei, o cineasta desenvolveu uma 

narrativa fílmica mais voltada à metalinguagem.  Discutiu nas entrelinhas, a própria trajetória 

do Cinema Novo na sua constante busca do povo ou do público.  Embrenhando-se pelo 

Brasil, chegou a esbarrar no poder da televisão, o qual impôs um padrão de comportamento 

que beirava à unificação.  A preocupação de Cacá Diegues com o “colonialismo interno” foi 

bem retratada nesta entrevista a Folhetim: 

 
No momento, não existe integração cultural e sim colonização interna. Na verdade, os 
meios de comunicação do País estão sufocando todas as manifestações autônomas de 
culturas locais, impondo costumes e culturas completamente estranhas às diferentes 
regiões do Brasil. O Brasil é um país macrocéfalo, onde uma enorme e saudável 
cabeça (o eixo Leste-Sul) controla, explora e sufoca o resto do País, um minguado 
corpo adoentado.  (...) 
(...) Essa situação colonial interna não é apenas implícita ou tácita. Ela é uma 
estratégia dos principais meios de comunicação do país, sobretudo a televisão, em 
consonância com a estratégia concentracionista e controladora do sistema autoritário 
que vige no país desde 68.232

 
 

 Diagnosticando a situação de “colonialismo interno”, documentando todo o processo 

de transformação, sem, no entanto, fazer previsões sobre seus desdobramentos, Cacá Diegues 

acionou a Caravana Rolidei sertão adentro, não assumindo postura crítica diante do novo que 

suas lentes captavam.  Refutando uma análise crítica, o cineasta esclareceu não ser sociólogo, 

não podendo, portanto, nem oferecer análises sobre os aspectos abordados em seu filme, nem 

                                                 
231 Estou me descolonizando. Op.cit., p.21. 
232 O Padrão Global de Colonialismo. Folha de São Paulo, Folhetim, São Paulo, p. 4, 4 mai.1980. 



 196 

apontar perspectivas, colocando-se na posição de espectador passivo, um voyeur, 

completamente embevecido com o ritmo alucinante das transformações.233

 

  Por isso foi feita a 

crítica de Raquel Gerber. 

(...) Não é possível admitir o apoio maciço da imprensa, quando a crítica enaltece 
passivamente a grandeza com que Diegues documenta o “crepúsculo de uma nação” 
sem nunca discuti-lo a partir de novas formas vitais. O índio aparece como extinto. O 
negro, passivo. Diegues parece desconhecer a emergência da consciência índia. O 
índio lutando para ser índio. E o negro lutando para reconhecer-se e ser reconhecido a 
partir de suas origens culturais mais profundas. O filme não descobre estas novas 
forças sociais.234

 
 

 Em Bye, Bye Brasil, o negro, sempre submisso, desaparece ao sentir que perdeu sua 

importância para com o chefe branco.  A cena sugere um suicídio.  Os índios estão sempre 

revestidos com símbolos da civilização branca - o rádio de pilha, a calça jeans, os adornos - e 

verbalizam expressões em inglês; aparecem mais como vítimas de uma modernização mal 

compreendida.  A população de uma pequena cidade do Nordeste reúne-se na praça como que 

hipnotizada diante de uma televisão que exibe uma novela: passivos e influenciáveis.  A 

interação cultural é completamente ignorada.  Estamos diante de uma transformação que se 

apresenta, de um lado, como a modernidade necessária e, do outro, como seres passivos, 

recipientes vazios, capazes de absorver qualquer informação cultural alienígena e de se 

comportarem de acordo com aqueles valores recém-impostos, abrindo mão da totalidade de 

sua herança cultural anterior.  Em momento algum são sugeridas formas de resistência; 

nenhuma das personagens do filme emite qualquer juízo de valor; todos, artistas mambembes 

e seu público, vivem absorvendo mudanças e reproduzindo-as, sem que isso lhes cause 

qualquer forma de estranhamento.  Ironicamente, de forma consciente ou não, o único que 

enseja uma tímida ação de resistência é o projecionista que percorre o interior do Nordeste 

exibindo sempre os mesmos filmes.  Agora já não há mais público, as dificuldades financeiras 

aumentam e o reduzido acervo sofre um desgaste natural, decorrente do uso e do tempo.  Isso 

sugere que, para a atividade cinematográfica, o arcaico reside justamente naquele ato de 

“buscar o público”, tão próprio dos cinemanovistas em suas origens, desconsiderando os 

avanços técnicos, os novos tempos e a modernização; sugere, também, que, enquanto os 

setores conservadores da sociedade se reorganizaram, oferecendo novas propostas mais 

                                                 
233 Cacá Diegues (Bye Bye Brasil): A Esquerda não vai conseguir me jogar na direita. Entrevista de Cacá 

Diegues a Maria Carolina Falcone. Diário da Tarde, Belo Horizonte, 2 mai.1980. 
234 GERBER, Raquel. Perspectiva 80: Bye Bye Brasil e outros caminhos do Cinema Novo ou Bye Bye Iracema 

ou O Poder do Falo. Filme Cultura, Rio de Janeiro, Embrafilme/MEC, n.35-36, p.56, jul.- ago.- set.1980. 
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adequadas a uma sociedade em transformação, a esquerda manteve-se apegada aos seus 

dogmas ideológicos, incapaz de compreender o mundo em sua volta, impotente para satisfazer 

os desejos existentes.235

 Arnaldo Jabor levou esse objetivo ao grau máximo.  A proposta contida em Eu te Amo 

era a de um filme que falasse de amor, de sexo, de desejo.  A sexualidade como temática 

cinematográfica, na produção brasileira, quase sempre foi sinônimo de sucesso de público e 

as pornochanchadas, durante muito tempo, não deixaram margem para dúvidas.  Misturando 

esse tema com atores já consagrados pelo público, principalmente aqueles reconhecidos pelo 

seu trabalho na televisão, a receptividade deveria ser bem maior.  E foi.  Eu te amo obteve 

grande sucesso de bilheteria.  Da mesma forma que Bye, Bye Brasil, de Cacá Diegues, foi 

objeto de grande campanha promocional que preparou grandes eventos anunciando seu 

lançamento nos principais mercados do país.  A difusão da imagem de Sônia Braga como 

símbolo sexual do cinema brasileiro ganhou respaldo, inclusive, em função dos grandes 

sucessos anteriores em Dona Flor e Seus Dois Maridos e A Dama do Lotação.  Essa situação 

levou Alex Viany a escrever um artigo no semanário O Pasquim, com o título Por que me 

ufano de Sônia Braga,

 

236

 Outras fórmulas foram tentadas, aproveitando-se do momento que privilegiava um 

retorno ao período imediatamente anterior ao golpe de 1964.  Joaquim Pedro de Andrade 

retomou o debate sobre o modernismo brasileiro, agora tendo Oswald de Andrade como 

referência clara, em seu filme O Homem do Pau Brasil, e Leon Hirszman realizou um resgate 

dos ideais cepecistas pré-1964, filmando a peça teatral de Gianfrancesco Guarnieri Eles não 

usam black tie, conferindo à mesma, no entanto, uma leitura própria do início dos anos 

oitenta, momento em que se desenrolava com imensa dificuldade o processo de 

redemocratização do país.  Ao adaptar Eles não usam black tie para o cinema, Leon Hirszman 

realizou mais do que uma transposição para a película do texto feito para o palco.  Realizou, 

sim, uma verdadeira adequação à conjuntura histórica e política daquela época e, ao propor 

uma nova versão, trouxe novos elementos para o debate que se realizava.  Em uma crítica 

publicada no Jornal do Brasil, José Carlos Avellar assim se referiu ao filme: 

 no qual criticava a situação em que se encontrava a produção 

cinematográfica brasileira, citando inúmeras dificuldades pelas quais passava, principalmente 

no campo da distribuição e da exibição, e ressaltava que os únicos sucessos efetivamente 

obtidos deveriam ser creditados às personagens interpretadas pela referida atriz. 

                                                 
235 Bye, Bye Brasil lança a política do desejo. Entrevista de Cacá Diegues a Beatriz Schiller. Jornal do Brasil, 

Caderno B, Rio de Janeiro, p. 9, 14 out.1980. 
236 VIANY, Alex. Por que me ufano de Sônia Braga. O Pasquim, Rio de Janeiro, p. 8, 6-12 ago.1981. 
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Eles não usam black tie não é bem a adaptação da peça que Guarnieri escreveu em 
1956 (vivíamos então também um momento de abertura). Quer dizer, a ligação que se 
dá aqui entre o cinema e o teatro não é uma ligação de caráter formal. Não se trata de 
adaptar o espetáculo que existiu no palco para as condições de encenação do cinema, 
mas sim de retomar a razão e o sentimento que criaram o espetáculo no teatro como 
um ponto de partida para fazer o filme. O que importa, de fato, não são as ações 
narradas na peça, nem tanto a estrutura que organiza estas ações, mas a fundação que 
serve de apoio para a construção da peça, o projeto de levar o espectador a se 
compreender na sociedade enquanto um trabalhador. De levar o espectador a passar 
por cima das diferenças circunstanciais de funções ou tarefas e compreender-se pela 
emoção como um trabalhador igual aos demais.237

 
 

 Os paralelos feitos com a situação política da classe operária no final dos anos setenta 

foram imediatos.  A proposta do filme foi considerada conciliatória, condenando aqueles que 

pregavam a greve como a forma mais eficaz de organização dos trabalhadores e defendendo a 

união da classe operária, a qual, no filme, é simbolicamente representada na cena dos funerais 

do líder assassinado.  O debate levantado, porém, causou grande polêmica.  Líderes sindicais 

não aceitaram a forma como o filme abordou a organização de uma greve operária ou mesmo 

como construiu as personagens, considerando que as divergências internas da classe operária 

não foram suficientemente esclarecidas, dividindo os trabalhadores entre aqueles que eram 

lúcidos, e por isso não desejavam a greve naquele momento, e os irresponsáveis, que 

desejavam levar a greve a qualquer custo.238  Outro aspecto enfocado pelo filme, o assassinato 

do líder sindical moderado, referia-se claramente ao episódio da morte de Santo Dias, 

assassinado em um piquete na greve dos metalúrgicos de São Paulo, em 30 de outubro de 

1979.  Essa referência foi alvo de crítica, publicada no semanário Movimento, o qual 

promoveu uma entrevista com a viúva do líder sindical assassinado após a mesma ter 

assistido, a convite, ao referido filme.239

 

  Essas questões servem para demonstrar como a 

adaptação da peça, realizada por Leon Hirszman mexeu com problemas que, à época, eram 

profundamente atuais.  O próprio cineasta procurou explicar o alcance político do filme: 

Nosso filme não é uma propaganda. Ele é uma crítica. Seria muito fácil o Guarnieri e 
eu cairmos no dogmatismo, enviando ao público mensagens prontinhas. Seria muito 

                                                 
237 AVELLAR, José Carlos. “Eles não usam black tie”. Gota d’água. Jornal do Brasil, Caderno B, Rio de 

Janeiro, p. 5, 2 out. 1981. 
238 Em debate: Black Tie. Movimento, São Paulo, p. 20, 16-22 nov. 1981. Debate promovido pelo Diretório 

Central dos Estudantes da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e pelo Sindicato dos Artistas e 
Técnicos de São Paulo, com a presença de Luís Inácio da Silva (Lula), Waldemar Rossi (Oposição Sindical 
Metalúrgica), Aurélio Peres (Tribuna da Luta Operária), Bete Mendes, Lélia Abramo, Alda Rabelo (UNE), 
Cláudio Campos (Jornal Hora do Povo), Cláudia (UBES) e Oswaldo Pereira (Crítico de Cinema). 

239 Quando a Arte imita a Vida. Entrevista de Ana Dias a Jô Azevedo. Movimento, São Paulo, p. 14, 26 out. - 1 
nov.1981. 
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tolo. Cairíamos no maniqueísmo. Dessa forma, transformaríamos o Otávio num herói 
e o Tião no vilão da história, quando, na verdade, cada um tem suas razões para se 
comportar diferentemente. Reconheço que, em certos momentos da vida política 
nacional, eu me embruteci. Tive que radicalizar e não fazer concessões de espécie 
alguma. Hoje a coisa está mudando. É preciso mostrar a realidade brasileira através de 
uma visão pluralista dela própria. Aqui está o enriquecimento. Aqui está o centro da 
questão democrática que envolve todo o País.240

 
 

 O filme foi premiado no Festival de Veneza, em setembro de 1981, e conseguiu boa 

recepção por parte do público no mercado brasileiro.  Sua inovação, no entanto, não se deu no 

campo da estética, ao contrário daquelas inovações ocorridas na trajetória cinemanovista em 

épocas anteriores.  O filme inseriu-se mais no debate político e, ao fazer a ponte entre o 

período anterior a 1964 e aquele período do final dos anos setenta e do início dos anos oitenta 

- a época da abertura -, contrapôs duas sociedades brasileiras e suas diferentes perspectivas.  

Se, no momento anterior, tratava-se de valorizar a organização da classe operária e de 

conscientizar o público acerca de seus problemas e de persuadi-lo de suas propostas; na fase 

posterior, no início dos anos oitenta, o problema passava pela discutida questão democrática, 

para a qual, muitas vezes, uma greve poderia representar um grande perigo.  Eles não usam 

black tie inseriu o cinema brasileiro num debate contemporâneo e fez da polêmica sua 

principal característica.  Ao fazer isso, porém, desnudou as relações entre os cineastas e o 

Estado, deixando clara a sua estreita margem de manobra, ainda que essa não significasse 

dependência total ou submissão ideológica como muitos críticos mais exaltados na época 

chegaram a afirmar. 

 Um furacão estético e ideológico, produzido por Glauber Rocha, abalou 

profundamente as concepções e as críticas a respeito da política cultural cinematográfica em 

vigor e da própria relação entre Estado autoritário e intelectualidade na construção imaginária 

do Brasil.  Cercada de toda controvérsia possível, como já era regra quando se tratava de uma 

obra de Glauber Rocha, o filme A Idade da Terra foi lançado no início de 1981, mais com o 

sentido de confundir do que o de explicar.  O filme apresenta uma história narrada de forma 

confusa e alegórica; ao mesmo tempo, suas inúmeras referências a momentos da história 

nacional e a manifestações culturais populares servem como elementos norteadores: fala-se de 

Brasil, mas o Brasil é um país em construção, uma futura potência em gestação; dada essa 

                                                 
240 Leon Hirszman: “É preciso mostrar o Brasil através de uma visão pluralista.” Entrevista de Leon Hirszman a 

Laura Greenhalg. Jornal da Tarde, São Paulo, p. 7, 26 set.1981. 
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característica, o crítico Pascal Bonitzer, da revista Cahiers du Cinéma, definiu-o como uma 

“destruction in progress, fluxo da inconsciência correndo sobre a realidade de um país”.241

 A narrativa inicia-se com uma festa indígena num jardim tropical, protagonizada por 

Jece Valadão e Norma Bengel; cena com a qual Glauber Rocha procurou tocar no 

“inconsciente primitivo” do povo brasileiro e afirmar o sentido de sincretismo religioso tão 

presente na nossa cultura.  Nação e religiosidade: o próprio Glauber Rocha afirmou considerar 

o cristianismo como uma força revolucionária no Brasil e dedicou o filme ao Papa João Paulo 

II, a quem agradeceu os benefícios trazidos ao povo brasileiro durante sua recente vinda ao 

país.

 

242

 

  Gustavo Dahl sintetizou essa união: 

Mosaico sinfônico, A Idade da Terra se insere solidamente dentro da tradição artística 
latino-americana:  a proposta de aprisionar o espírito de uma nacionalidade numa só 
obra remete direto aos muralistas mexicanos. (...) O exacerbamento nacionalista de 
sua obra, despido agora de qualquer compromisso narrativo, encontra enfim o seu 
estado puro. Como se não existisse a dimensão do tempo - “só o real é eterno” - o 
filme-mural dispõe seus blocos de significados espacialmente numa estrutura atonal 
que avança por rupturas entre a Bahia, Brasília e Rio. Nascimento de Cristo, Cristo-
Povo e Cristo-Rei, Cristo-Guerreiro e Cristo-Profeta, o mundo sem Cristo e por toda a 
parte, Brahms, o anti-Cristo.243

 
 

 Preocupado com a interpretação do presente, Glauber prendeu sua obra às 

determinações da política.  A tomada de posições sempre limita o alcance da obra de arte e, 

nesse caso, a profunda inovação estética apresentada em A Idade da Terra, acabou por ser 

limitada pela mensagem que deveria ser divulgada.  A voz de Glauber, em off, pontua o filme 

com um discurso sobre a viabilidade de uma nova civilização cujas bases seriam o 

sincretismo religioso e a cultura popular gestados no Brasil: “Existirá uma síntese dialética 

entre o Capitalismo e o Socialismo. Estou certo disso.”244

 

  Ismail Xavier resumiu A Idade da 

Terra: 

 A Idade da Terra é a busca mais ousada de síntese e, simultaneamente, mergulho mais 
ousado na fragmentação e na multiplicidade de uma vivência do país. Combinação de 
espaços: Brasília, interiores, Rio, Salvador; mistura de gênero: documentário, 
representação alegórica, filme experimental que lembra os procedimentos do udigrudi; 
forma sincrética de pensar o Brasil como país periférico na decadência do 

                                                 
241 Cf. LEITE, Maurício Gomes. Que Viva Brasil: “A Idade da Terra” em Paris. Jornal do Brasil, Caderno 

Especial, Rio de Janeiro, p. 5, 15 fev.1981. 
242 “A Idade da Terra” em Veneza. Antonioni: uma lição de cinema. Crítica: Falta emoção. Entrevista de Glauber 

Rocha a Albino Castro Filho. O Globo, Rio de Janeiro, p. 32, 4 set.1980. 
243 DAHL, Gustavo. Deus e o Diabo na Idade da Terra em Transe. Jornal do Brasil, Caderno B, Rio de Janeiro, 

p. 9, 25 nov.1980. 
244 MASCARENHAS, Eduardo. Glauber - o Sobredeterminado - e o Amor. Filme Cultura, Rio de Janeiro, 

Embrafilme/MEC, n.38-39, p.65-68, ago.-nov. 1981. 
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imperialismo, formação social dotada de uma energia concentrada na religião, nas 
concentrações de massa, no carnaval, porém sufocada pela anemia de sua classe 
dirigente e pela dominação externa. Em sua acumulação de elementos, Glauber 
espelha a crise, vale-se de uma recapitulação histórica que, de forma mais delirante, 
procura situar o Brasil na idade da terra, numa totalidade de reflexão messiânica que 
esboça esperança, mas não consegue dar contornos rígidos à sua visão do presente. 
(Xavier, Bernardet, Pereira, 1985: 42). 

 

 A civilização brasileira foi apresentada como síntese de um passado que possibilita a 

construção de um futuro.  Mas a análise do momento presente ficou relegada a um segundo 

plano, intocável.  A dificuldade do cineasta em pensar sobre suas próprias opções e 

interpretações foi aumentada pelo dogma que ele mesmo construiu.  Ao contrário de Terra em 

Transe, misto de crítica e desconstrução, A Idade da Terra propôs-se como uma verdade, 

definitiva interpretação do Brasil.  A acolhida da obra de Glauber Rocha foi cercada de 

grandes controvérsias.  Ao participar do Festival de Veneza, em setembro de 1980, foi 

violentamente criticado por jornais italianos, não só em função do filme em si, mas também 

de suas opções políticas, como afirma o Corriere Della Sera. 

 
Retornado ao Brasil depois do exílio, acolhido como um filho pródigo pelo governo 
militar e como um traidor da esquerda pelos velhos companheiros de luta, Glauber 
Rocha se agarra nos espelhos da alegoria histórica do Terceiro Mundo sem conseguir 
que se entenda qual seja o elo que liga o seu neocristianismo ao seu estilo fantasioso. 
(...) O filme mergulha por mais de duas horas no hermetismo, com uma montagem 
paranóica e uma recitação obsessiva. Sentindo-se obrigado a ser original, Glauber 
Rocha acumula sons e cores que não transmitem nem emoção nem ideias. Alguém 
dirá que é belíssimo exemplo de fantasia tropical. A nós, parece a decadência de um 
diretor de talento.245

 
 

 A polêmica aumentou com as críticas de Glauber Rocha à organização do festival e à 

imprensa italiana, a qual promoveu um boicote ao cineasta.246  O desfecho ocorreu com uma 

séria discussão envolvendo Glauber Rocha e o cineasta Louis Malle, premiado no mesmo 

festival, acusado pelo primeiro de ser “medíocre e fascista”.  A causa principal do conflito foi 

a referência de Louis Malle ao general-Presidente João Batista Figueiredo como fascista, a 

que Glauber Rocha revidou acusando-o de ser um representante dos interesses imperialistas e 

das grandes empresas multinacionais da área de cinema, os quais não desejavam o 

desenvolvimento das cinematografias do Terceiro Mundo.247

                                                 
245 Cf. “A Idade da Terra” em Veneza. Antonioni: Uma lição de Cinema. Crítica: Falta Emoção. Op.cit. 

  Essa última aparição pública 

246 FILHO, Albino Castro. Glauber: Maior a ironia, menor a chance de levar o “Leão”. O Globo, Rio de Janeiro, 
p. 28, 6 set.1980. 

247 FILHO, Albino Castro. Glauber briga com Malle e o chama de medíocre e fascista. O Globo, Rio de Janeiro, 
p. 28, 8 set.1980. 
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internacional de Glauber Rocha marcou para sempre seu itinerário artístico.  Em agosto de 

1981, desapareceria, deixando o Cinema Novo definitivamente órfão.  Seu mais polêmico 

cineasta saía de cena e a partir desse momento os poucos resíduos que porventura ainda 

existissem e que sugerissem uma ideia de unidade do movimento, ainda que resumida a 

alguns aspectos isolados, desapareceriam também.  Morrendo no auge de sua carreira, no 

exato momento em que era identificado com o regime que o acolhera e o qual ele defendia 

com toda sua energia, Glauber Rocha tornou-se um monumento: alvo de todas as homenagens 

e causador de alívio por não oferecer mais o perigo do constrangimento.  Entretanto, seus 

críticos não calaram e ofereceram um retrato ácido do artista como adepto do regime, 

autoritário e avesso à organização popular. 

 
(...) Como tudo que produzia tinha necessariamente a marca de uma excêntrica 
genialidade, não se podia ousar avaliar criticamente a sua obra cinematográfica. A este 
respeito, deve-se dizer que seus últimos filmes, particularmente A Idade da Terra, 
expressam o confuso emaranhado ideológico em que se enredou - onde a afirmação do 
misticismo e da religiosidade, a exaltação das individualidades heróicas e o desprezo 
pela ação das massas populares se conjugam e implicam numa visão irracional, 
fragmentária e caótica do mundo e da história. Sem postularmos uma compreensão 
simplista e mecanicista das relações entre arte e política, pode-se, contudo, levantar a 
hipótese de que as últimas produções cinematográficas de Glauber têm muito a ver 
com a perspectiva política e ideológica que recentemente professava e proclamava. 
Assim, por exemplo, não cabe às massas populares senão acompanhar os líderes 
carismáticos e as figuras providenciais que forjam - desde a intimidade de seus 
gabinetes - a solução e os novos rumos para a história.248

 
 

 A morte de Glauber Rocha encerrou um ciclo.  Os anos seguintes foram marcados pela 

saída de cena de outros expoentes do Cinema Novo, numa sucessão de tragédias que chegou 

ao clímax no governo Fernando Collor de Mello, a partir de 1990, quando toda a área 

cinematográfica oficial foi extinta, alcançando-se a proeza de reduzir a produção de cinema 

no país ao índice zero, antítese dos “anos dourados” do governo Geisel.  Durante os difíceis 

anos oitenta, tão marcados por crises políticas, planos econômicos, hiperinflação e 

crescimento dos movimentos populares, a política cultural que tanto sucesso obtivera nos 

anos setenta já não passava de uma longínqua referência, mero objeto de estudo.  A 

civilização brasileira não se consumara e, pelo contrário, ingressavam os brasileiros numa 

fase de desesperança e frustração que transformou os aeroportos internacionais do país na 

melhor saída para os problemas de toda uma geração de jovens intelectuais, artistas, 

cientistas, técnicos e trabalhadores em geral.  As próprias ideias de nação e de identidade 

                                                 
248 TOLEDO, Caio Navarro de. Glauber Rocha: Um gênio intocável? Movimento, São Paulo, p. 24, 31 ago. - 

6.set. 1981. 
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nacional perderam o sentido, e não entusiasmavam nem como bandeiras a serem seguidas ou 

sequer como temas de sambas-enredos.  Dessa forma, poucas vidas tiveram tanta relação com 

a sua época como as dos cinemanovistas e, mais particularmente, a de Glauber Rocha.  As 

críticas feitas a essas noções de povo e nação, tão difundidas e perseguidas pelo Cinema 

Novo, serviram para apontar a sua grandiosidade e lembrar que, por mais que tenham 

desejado construir um país no campo do imaginário, os cinemanovistas acabaram, sim, 

realizando uma grande ficção e, como bons cineastas anti-hollywoodianos, abriram mão do 

happy end. 

 Em abril de 1982, Celso Amorim foi exonerado da Presidência da Embrafilme, em 

função do apoio à produção e à distribuição do filme Prá Frente Brasil, realizado por Roberto 

Farias, ex-presidente da empresa.  O filme abordou a prática da tortura e o desaparecimento 

de opositores do regime militar, fatos ocorridos na década de setenta, e representou um teste 

ao processo de liberalização da censura às produções culturais, bem como, no seu limite, 

testou o próprio processo de redemocratização, a abertura do general-presidente João Batista 

Figueiredo.  Aproveitando-se do período em questão, pois o ano era de Copa do Mundo, o 

filme relacionava o evento futebolístico à violência oficial e paraoficial e ao sentimento de 

satisfação com o crescimento econômico verificado na época do milagre.  Censurado, não 

pôde ser exibido e por ter assumido a defesa da produção, Celso Amorim perdeu seu cargo de 

presidente, sendo substituído por Roberto Parreira, ex-diretor da Funarte, indicado por Aloísio 

Magalhães, que recebeu tal incumbência do ministro Rubem Ludwig.249

 Em junho do mesmo ano, Aloísio Magalhães faleceu em Veneza, onde estava 

representando o MEC num encontro de ministros da cultura de países de língua latina.  Sua 

morte precoce interrompeu a efetivação de seus projetos e, de certa forma, encerrou o debate 

que era travado em torno dos conceitos por ele defendidos e das políticas aplicadas pela 

Secretaria de Cultura.  Seu substituto, o acadêmico Marcos Vilaça, procurou dar continuidade 

ao seu trabalho, administrando uma estrutura que havia crescido substancialmente na gestão 

de Aloísio Magalhães e agora enfrentava não só a ausência de seu grande mentor, mas 

também o definhamento das verbas necessárias à manutenção dos projetos em andamento, 

bem como à operacionalização de novos. 

 

 O ano de 1982 seria ainda o ano de eleições gerais, que envolveram a escolha de 

vereadores, prefeitos, deputados estaduais, governos estaduais, deputados federais e 

senadores.  A oposição conquistou o governo de dez estados da federação; o Partido 

                                                 
249 A crise da Embrafilme. In Luz & Ação, publicação da Cooperativa Brasileira de Cinema e da Cooperativa dos 

Profissionais de Imprensa do Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, ano 1, n. 6, p. 2-6, abril/maio 1982. 
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Democrático-Social (PDS), partido do governo, conquistou os outros doze, mas o número de 

votos obtidos pelos partidos oposicionistas foi duas vezes maior do que aquele conquistado 

pelo PDS, e os estados que seriam governados pela oposição, em seu conjunto, representavam 

mais de 70% do produto interno bruto brasileiro.  O regime militar definhava e o Estado 

autoritário vivia, nesse momento, os seus estertores.  Os tempos eram outros e o debate 

cultural moveu-se na direção das novas demandas e das novas práticas institucionais que se 

desenvolveriam nesses governos oposicionistas e que pautariam tanto as discussões quanto a 

postura dos agentes culturais deste momento em diante.  Terminava a fase dos grandes 

projetos nacionais, iniciava-se o tempo das utopias fragmentadas, das identidades 

particularizadas.  Nesse tempo, os cinemanovistas nada mais tinham a dizer. 
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Capítulo IV 
Só me interessa o Brasil: Cinema, Política e 
Modernismo em Joaquim Pedro de Andrade. 

 

 

 

 

Prólogo 
 

Quando ele acordou, de manhã muito cedo, sentiu logo que a dor ia voltar. Levantou-
se com a cabeça pesando e foi se olhar no espelho. Os olhos estavam inchados como 
se ele tivesse dormido muito e as veiazinhas vermelhas tinham aumentado de número. 
(...). 
Os seis operários que dormiam no mesmo quarto que ele estavam se vestindo. 
Piscavam muito e faziam um bico grosso com a boca. Ele se vestiu também e foi 
tomar café, já um pouco atrasado. Aí saiu para o jardim devastado que havia em frente 
de casa. O ar muito claro fez mal a ele. Os olhos começaram a lacrimejar e José ficou 
com mais raiva. Olhou a igreja e a escadaria com os profetas de pedra. 
A gente vive sozinho, ele pensou, e começou a descer a ladeira, ladeada de capelas. As 
meninas muito pobres que trabalhavam com eles vinham chegando, todas descalças e 
emburradinhas. José entrou na capela dele e as meninas ficaram ainda do lado de fora, 
esperando que o sininho batesse. José tirou a lona que cobria o Cristo grande de 
madeira, deitou com jeito a imagem pesada em cima das pernas e começou a trabalhar. 
Mais uns dez minutos e a dor nos olhos ficou insuportável, como ficava sempre. Ele 
não enxergava mais nada porque não podia abrir os olhos. Doía tanto que ele quase 
vomitou quando quis explicar às meninas que ia voltar para casa. Falou umas coisas 
embrulhadas e saiu trôpego da capela, foi para casa. Chegou no quarto, fechou as 
janelas arrebentadas e se arrumou devagar na cama, acovardado com a dor. Depois 
ficou imóvel, respirando grosso e às vezes gemendo um pouco. A cama ia ficando 
molhada de suor. 
(...) 
A vontade de viver tinha vindo tarde, quando era difícil se largar daquela morte toda, 
de tudo que era já gasto e vivido, tudo que ele tinha para lembrar. E a doença chegava 
ali, bem na hora de querer viver. Uma dor daquelas só podia ser coisa de tumor no 
cérebro. E era estúpido acabar assim. Mas de qualquer jeito ele tinha de voltar para a 
cidade e ver o que era aquilo. Quando os companheiros chegaram para almoçar, José 
pediu que reservassem passagem para de noite: dali a uns três dias, se a doença não 
fosse séria, ele voltaria.250

 
 

 

 

 

                                                 
250 Um conto de Joaquim Pedro de Andrade. In Novos Estudos CEBRAP, São Paulo, n. 46, p. 189-190, 
novembro de 1996. 
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Os Primeiros Tempos 
 

 Entre o final dos anos cinquenta e o início dos anos oitenta, uma geração de cineastas 

propôs-se, mais do que produzir filmes, a pensar a sociedade brasileira, suas contradições e 

seus marcos identitários.  Essa geração acabou por criar um movimento político e cultural de 

grande importância, que ganhou destaque internacional: o Cinema Novo. Projetando no 

exterior imagens de um país que se transformava rapidamente, acumulando problemas não 

resolvidos e criando outros, decorrentes do processo de modernização autoritário que se 

instalou a partir de 1964, esse movimento colocou nas telas imagens de uma sociedade 

efervescente, de uma violência latente, de contrastes aparentemente insuperáveis, de atores 

sociais que lutavam para construir a sua história.  Também inovou esteticamente, 

contribuindo para se construir uma forma original de se produzir cinema, definindo uma 

linguagem cinematográfica genuinamente brasileira (Simonard, 2006: 23-48; Viany in 

Avellar, 1999: 21-46). 

 Nessa geração, destaca-se Joaquim Pedro de Andrade, o qual, ao lado de Glauber 

Rocha, preservou uma coerência estética e política ao longo de sua trajetória como cineasta, 

produtor cultural e ator político num cenário claramente desfavorável.  Nessa trajetória 

política e cultural, podemos perceber o constante diálogo que esse cineasta travou com os 

pressupostos do Modernismo - movimento político e cultural desenvolvido a partir dos anos 

vinte - revisitando seus conceitos e princípios, realizando uma leitura própria que acabou por 

gerar obras como Macunaíma e O Homem do Pau-Brasil. 

 Esse encontro entre Joaquim Pedro e o Modernismo, no entanto, não foi fruto somente 

de uma trajetória intelectual.  Mais do que qualquer outro cineasta ligado ao Cinema Novo 

(talvez o mais próximo nesse sentido fosse Cacá Diegues, filho de Manoel Diegues Jr.), 

Joaquim Pedro nascera e fora criado dentro da atmosfera modernista, dentro da perspectiva 

que vislumbrava no Estado o motor da construção da nação através do processo 

modernizador.  Nascido em 25 de maio de 1932, filho de Graciema Prates de Sá e Rodrigo 

Mello Franco de Andrade, fundador do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, 

Joaquim Pedro conviveu desde cedo com os projetos culturais e com a ideologia modernista 

que animavam seu pai e os amigos da família, assíduos frequentadores da casa da Rua 

Nascimento e Silva, onde também funcionava o escritório de Rodrigo Mello e Franco,251

                                                 
251 MARTINS, Ana Lucia Lucas. Representações da pobreza urbana no cinema brasileiro. Tese de Doutorado 

apresentada à UFRJ/IFCS, 1999, p. 98-105). 

 

dentre os quais podemos citar Manoel Bandeira (que se tornou padrinho de crisma de Joaquim 
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Pedro), Lúcio Costa, Vinicius de Moraes, Oscar Niemeyer e Carlos Drummond de Andrade.  

Todos se ligaram de alguma forma a Joaquim Pedro e tiveram grande importância no 

desenvolvimento de suas ideias e de sua produção cinematográfica. 

 

Rodrigo Mello Franco de Andrade, o modernista idealizador do Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), não foi apenas o pai de Joaquim 
Pedro de Andrade; não representou apenas um interlocutor fundamental na filmografia 
de seu filho, ou no desenvolvimento tanto do Modernismo quanto do Cinema Novo; 
não foi apenas um dos idealizadores (o mais decisivo, talvez) do conceito de 
“patrimônio histórico” no Brasil, ou o principal responsável por práticas de 
conservação e restauração de determinados conjuntos  arquitetônicos e da “cultura 
material”; não foi apenas uma figura-chave no desenvolvimento dos estudos sobre o 
“Barroco” no Brasil, mais particularmente em Minas Gerais; não foi apenas amigo de 
pessoas como Mario de Andrade, Manuel Bandeira, Gilberto Freyre, Vinícius de 
Moraes, Lúcio Costa, entre tantos outros.  Rodrigo Mello Franco de Andrade 
representou (e representa) uma figura biográfica extremamente significativa para a 
compreensão das ideias, inclusive artísticas, num contexto político fundamental, e que 
engloba, desde os anos 1920 e 1930, atravessando os “populistas” anos 1940-1960, até 
os dramáticos anos de chumbo da Ditadura Militar de 1964 a 1985. (Talarico in Silva, 
2009: 104-105). 

 

 A influência de Rodrigo Mello e Franco excedia o papel de pai.  Era uma referência 

intelectual de grande importância, com muitos contatos na esfera dos governos estaduais e 

federal, que considerava o cinema como um projeto industrial a ser desenvolvido em 

consonância com todo o processo de modernização pelo qual o país vinha passando desde os 

anos trinta.  Assim, incentivou o filho e seus amigos, jovens cineastas, nos seus estudos, 

debates e produções, criando condições para isso por meio de seus contatos tanto no Serviço 

de Patrimônio, do qual foi diretor até o final dos anos sessenta, quanto no Ministério das 

Relações Exteriores.  Esse apoio acabou sendo fundamental para os futuros cinemanovistas, 

que conseguiram bolsas de estudo no exterior, realizaram cursos e tiveram acesso às 

modernas técnicas de produção em função desses contatos (Bentes, 1996: 9-21; Saraceni, 

1993: 35-61). 

 
Quanto o tema é Joaquim Pedro de Andrade, costuma-se destacar sua relação com a 
literatura – uma relação não só profissional como também pessoal. Desde pequeno ele 
conviveu com alguns dos principais escritores e intelectuais brasileiros, que faziam 
parte do círculo de amizades do seu pai, Dr. Rodrigo Melo Franco de Andrade – 
diretor do Patrimônio Histórico entre 1936 e 1967. Na sua carreira de cineasta, 
Joaquim Pedro vai sempre partir de obras literárias (poemas, contos, novelas) para 
escrever o roteiro dos longas de ficção que dirigiu.252

 
 

                                                 
252 ARAÚJO, Luciana Corrêa de. In www.contracampo.com.br/85/artjpaprimeirostempos.htm, em 7/7/2011, às 

16:30. (publicado originalmente em Estudos de Cinema: Socine II e III. São Paulo: Annablume, 2000). 

http://www.contracampo.com.br/85/artjpaprimeirostempos.htm�
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 O cineclubismo foi outra grande influência na construção da trajetória de cineasta de 

Joaquim Pedro de Andrade.  Estudante do curso de bacharelado em Física, da Faculdade 

Nacional de Filosofia, a Fnfi, da Universidade do Brasil, sob influência de um veterano 

cineclubista e cinéfilo, o professor das disciplinas de Mecânica Celeste e Física Matemática, 

Plínio Sussekind da Rocha, juntou-se aos colegas Mário Haroldo Martins e Saulo Pereira de 

Mello e fundaram, em 1954, o Centro de Estudos Cinematográficos (CEC), um cineclube que 

tinha por objetivo estudar a linguagem cinematográfica e suas diferentes formas de narrativa.  

Esse cineclube seguia a linha de tantos outros que já haviam existido na Fnfi, muitos sob a 

influência de Plínio Sussekind da Rocha, o qual trazia a experiência do Chaplin Club, 

cineclube criado em Petrópolis, no início dos anos 1930, que reunia um grupo defensor da 

pureza da linguagem cinematográfica, tendo-se, inclusive, posicionado contra a sonorização 

dos filmes.253  O Centro de Estudos Cinematográficos articulou-se com outros cineclubes 

existentes no Rio de Janeiro, passando a defender a construção de um circuito exibidor 

alternativo e a produção de filmes como forma de proporcionar o desenvolvimento de uma 

linguagem fílmica adequada à conjuntura de intensas transformações pelas quais passava a 

sociedade brasileira na década de 1950.  Assim, ao CEC juntaram-se os cineclubes criados 

por Leon Hirszman, na Escola de Engenharia, por Marcos Farias e Miguel Borges, na 

Fundação Getúlio Vargas, Paulo Brandão, no Instituto Nacional do Cinema da Escola de 

Belas Artes, além do Grupo de Estudos Cinematográficos, criado junto à União Metropolitana 

dos Estudantes (UME) por José P. de Andrade e Dejean Magno Pellegrin.  Em 1959, esse 

movimento cultural atraiu jovens estudantes que mais tarde vieram a se tornar cineastas: 

Paulo César Saraceni, David Neves e Cacá Diegues, dentro outros.254

 

  Mais do que a exibição, 

esse grupo demonstrava enorme interesse no estudo da linguagem cinematográfica e na 

produção de filmes. 

(...) Formávamos um grupo no qual vários se profissionalizaram mais tarde em 
cinema: Paulo Cesar Saraceni, Marcos Farias, Saulo Pereira de Melo, Leon Hirszman 
e outros. Além de projetar filmes e de editar um boletim informativo, começamos a 
filmar mesmo, primeiro em 16 mm, cinema mudo, filmes de ficção, em geral curtos. 
Quase todos esses filmes fracassaram, pararam no copião, porque o resultado técnico 
era desastroso. Mas alguns foram até o fim, inclusive com filmes longos. Lembro-me 
de que o Paulo Cesar Saraceni fez um filme de mais de 20 minutos, completo e 

                                                 
253 MARTINS, Ana Lucia Lucas. Representações da pobreza urbana no cinema brasileiro. Op. cit., p. 98. 
254 Idem, p. 98-99. 
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montado. E a gente se revezava para fazer todos os papéis na equipe, inclusive elenco 
e parte técnica.255

 
 

 Assim, o Centro de Estudos Cinematográficos da Fnfi deu início em 1955 a uma série 

de curtas-metragens, quase todos baseados em obras literárias.  O primeiro foi uma adaptação 

da obra de André Malraux, A Condição Humana, que contou com o apoio do Instituto 

Nacional do Cinema Educativo (INCE) do Ministério da Educação e Cultura, através de 

contatos de Rodrigo Mello e Franco.  Esse filme - cuja produção ficou a cargo de Saulo 

Pereira de Mello, pois Joaquim Pedro de Andrade havia acabado de ingressar no Instituto de 

Biofísica, para trabalhar com o cientista Carlos Chagas Filho - não foi finalizado.  A segunda 

tentativa foi o curta-metragem O Ladrão, argumento baseado no conto homônimo de Aníbal 

Machado, com direção de Saulo Pereira de Mello, tendo Joaquim Pedro atuado e cedido um 

quarto da casa dos seus pais, em Ipanema, para locação. A terceira tentativa foi um curta-

metragem baseado em uma sequência do romance francês Les Thibaults, de Roger Martin Du 

Gaard, selecionado após concurso de argumentos do qual participou Paulo Cesar Saraceni, 

cujo argumento denominado Caminhos ficou em segundo lugar; a falta de experiência e de 

domínio técnico no uso da câmera prejudicou a produção.  A quarta tentativa foi o curta-

metragem O Mendigo, com direção de Joaquim Pedro e atuação de Saulo Pereira de Mello, 

mas o filme, com três minutos de duração, perdeu-se.  Por último, a produção de Caminhos, 

com Paulo Cesar Saraceni na direção e Joaquim Pedro e Claudio Mello e Sousa como 

assistentes foi a única produção concluída e preservada.256

 

 

Depois disso tive a primeira oportunidade profissional com os irmãos Santos Pereira, 
que foram fazer Rebelião em Vila Rica, em Ouro Preto. Era um filme profissional, 
gênero Vera Cruz, de uma empresa de São Paulo, Brasil Filmes, que na verdade era a 
Vera Cruz com outro nome. Eles me chamaram porque eu tinha muita ligação com 
Ouro Preto, conhecia muito bem a cidade. Era um filme de produção maior do que 
todos os que eu já tinha feito e trabalhei como assistente de direção.257

 
 

 Apesar da oposição familiar,258

                                                 
255 Um depoimento especial de Joaquim Pedro de Andrade. Folheto organizado pelo Cineclube Macunaíma na 

ocasião da Retrospectiva Joaquim Pedro de Andrade em 1976, no Rio de Janeiro. In 

 Joaquim Pedro de Andrade desistiu do trabalho no 

Instituto de Biofísica e deu início à carreira de cineasta.  A primeira experiência profissional, 

em 1958, como assistente de direção dos irmãos Geraldo e José Renato Santos Pereira, no 

filme Rebelião em Vila Rica, produzido pela Cinematográfica Brasil Filmes Ltda., uma das 

www.filmesdoserro.com.br/jpa_entr_2.asp  em 22/4/2011, às 21:30. 
256 MARTINS, Ana Lucia Lucas. Representações da pobreza urbana no cinema brasileiro. Op. cit., p. 100-103. 
257 Um depoimento especial de Joaquim Pedro de Andrade. Op. cit. 
258 MARTINS, Ana Lucia Lucas. Representações da pobreza urbana no cinema brasileiro. Op. cit., p. 105. 

http://www.filmesdoserro.com.br/jpa_entr_2.asp%20%20em%2022/4/2011,%20às%2021:30�
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várias herdeiras do espólio da Vera Cruz, empresa paulista que se notabilizou por tentar 

construir no Brasil um espaço próprio para produções de qualidade, com estúdios, elenco 

permanente e técnicas modernas.  Sua participação nessa produção deveu-se muito ao fato de 

conhecer Ouro Preto, cidade das locações, onde fora várias vezes acompanhando seu pai - em 

serviço pelo SPHAN ou em viagem de família - e onde estagiou entre 1956 e 1957, 

acompanhando obras de restauração e de conservação realizadas pelo mesmo Serviço e 

orientadas pelo artista plástico Edson Motta: nos Passos de Cristo, em Congonhas do Campo, 

obras de Aleijadinho; e na Igreja Bom Jesus de Matosinhos (Viany in Avellar, 1999: 258-

259).  Essa intimidade com o barroco mineiro, adquirida pelo convívio familiar e pelo estágio, 

marcou definitivamente Joaquim Pedro e iria transpareceu em filmes seus, direta ou 

indiretamente, como em O Padre e a Moça e em Aleijadinho.  Mais do que isso, 

complementando a formação erudita proporcionada pela família, possibilitou a Joaquim Pedro 

um olhar diferenciado sobre a sociedade brasileira, profundamente influenciado pelos 

fundamentos modernistas que tanto cercaram a criação do SPHAN e as políticas culturais 

desenvolvidas a partir do Estado Novo.  Desse estágio e desse convívio com Ouro Preto 

restou, também, um conto escrito por Joaquim Pedro, em 1957, que só veio a ser publicado 

em 1996, na Revista Novos Estudos CEBRAP, e, por não ter título, foi denominado Um conto 

de Joaquim Pedro de Andrade. 

 Ainda em 1958, Joaquim Pedro entrou como sócio na empresa Saga Filmes, 

juntamente com Gerson Tavares e Sergio Montana.  Essa empresa tinha como objetivo 

produzir para o mercado publicitário em expansão, e a participação de Joaquim Pedro deu-se 

na parte técnica, na direção dos comerciais (Viany in Avellar, 1999: 257-258).  Essa 

experiência e esses contatos foram importantes para a sua formação profissional na área de 

produção de audiovisuais voltada à propaganda e ao marketing.  Por várias vezes, em sua 

carreira, Joaquim Pedro produziu filmes para campanhas publicitárias, como no comercial do 

cigarro Vila Rica, no início dos anos oitenta, em que o jogador Gerson, meio campo da 

seleção brasileira, aparece dizendo a frase célebre: “o brasileiro gosta de levar vantagem em 

tudo, certo?” (Bentes, 1996: 149-150).  Naquele final dos anos cinquenta, aproveitando-se da 

mínima estrutura proporcionada pela empresa, elaborou um projeto para dar início à sua 

carreira como diretor.  No ano seguinte, encaminhou ao diretor do Instituto Nacional do 

Livro, Augusto Meyer, um projeto de produção de filmes sobre escritores contemporâneos 

brasileiros, obtendo apoio e produzindo dois curtas metragens: O Mestre de Apipucos, sobre 
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Gilberto Freyre, e O Poeta do Castelo, sobre Manuel Bandeira,259

 Em O Mestre de Apipucos, Joaquim Pedro realizou uma entrevista com Gilberto 

Freyre, roteirizada pelo mesmo.  O objeto principal é a obra Casa Grande & Senzala, 

referência constante das teses de miscigenação e sincretismo cultural defendidas pelo 

antropólogo.  O fato de Joaquim Pedro ter concedido liberdade a Gilberto Freyre para que ele 

se expressasse e o reconhecido conservadorismo do mesmo provocaram certa reação ao filme, 

não tendo sido bem aceito nos meios intelectuais cariocas.  O mesmo não se pode dizer de O 

Poeta do Castelo, que teve como personagem o poeta Manuel Bandeira.  A empatia existente 

nesta produção era visível: Joaquim Pedro acompanhou a caminhada do poeta pelas ruas do 

centro do Rio de Janeiro, enquadrando-o em primeiro plano enquanto, em off, ouve-se a voz 

do mesmo, lendo poesias de sua autoria.  Foram dois personagens que faziam parte do círculo 

de amizades, da rede de relações sociais de Rodrigo Mello e Franco; dois personagens muito 

diferentes nas formas de se expressar e na forma como foram retratados por Joaquim Pedro.  

Gilberto Freyre, em sua residência, prolífico, vaidoso; Manuel Bandeira, nas ruas do Rio de 

Janeiro, frágil, tímido. 

 ambos expoentes do 

modernismo brasileiro, intelectuais de grande importância no cenário nacional e amigos 

pessoais de Rodrigo Mello e Franco de Andrade. 

 Na construção dos filmes, igualmente, a diversidade de abordagens.  Enquanto O 

Mestre de Apipucos utiliza a narrativa clássica, dando voz e presença ao personagem, em O 

Poeta do Castelo, Joaquim Pedro lança mão de recursos que mais tarde iriam identificaram o 

Cinema Novo: as filmagens feitas em espaços públicos, utilizando a luz solar, sujeita às 

intempéries e obstáculos de uma caminhada no centro de uma metrópole, o cotidiano elevado 

à condição de protagonista, o naturalismo das cenas.  Essas diferentes formas de abordar 

caracterizaram o cinema de Joaquim Pedro de Andrade, culminando num processo dialético 

revelador das contradições do projeto modernista. 

 Iniciou-se, assim, um périplo de estágios e cursos no exterior. Primeiramente, no 

Institute des Hautes Études Cinématographiques (IDHEC), em Paris, com bolsa de um ano de 

duração. Aproveitou o tempo para frequentar e participar de atividades na Cinemathèque 

Française, onde teve a possibilidade de assistir a vários filmes de ficção e documentários, 

clássicos da cinematografia internacional e novas produções de jovens cineastas envolvidos 

com o chamado Cinema Direto ou Cinema Verdade.  Em seu estágio na Cinemathèque, 

                                                 
259 MARTINS, Ana Lucia Lucas. Representações da pobreza urbana no cinema brasileiro. Op. cit., p. 107-108. 
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realizou a montagem e a conclusão de Couro de Gato, curta-metragem que produzira no Rio 

de Janeiro com recursos obtidos após sua saída da Saga Filmes. 

 
Acabados esses documentários, passei a ter vontade de ir para o exterior. E fiz um 
projeto todo para isso. Vendi a parte que tinha na Saga Filmes, que na verdade era 
uma câmera só, para fazer Couro de Gato, já pensando na possibilidade de fazer o 
filme completo. Fiz o filme com a câmera que vendi, mas o dinheiro só deu para ter o 
copião completo e a música. E levei o filme inacabado. Com Couro de Gato e Manuel 
Bandeira, consegui uma bolsa do governo francês e fiquei cerca de um ano na França, 
com um programa aberto que incluía estágio no IDHEC (Instituto de Altos Estudos 
Cinematográficos, em Paris), que era uma porcaria total naquele tempo, uma coisa 
vergonhosa. Parecia escola primária: as pessoas ficavam lendo histórias em 
quadrinhos debaixo da mesa, e os professores eram chatíssimos e incompetentes. E fiz 
também um estágio na Cinemathèque, onde fiz o que queria: ver filmes. Depois 
consegui, meio de sorte, mas que foi ótimo, uma bolsa da fundação Rockfeller, que me 
financiou um programa de estudos em Londres, com o documentarista T. Dickson. Eu 
estudava os filmes na moviola. Em Nova Iorque, depois disso, fiz um curso de cinema 
direto com os irmãos Maysles, uma oportunidade única.260

 
 

 Antes mesmo de terminar seus estágios na França, recebeu convite para estudar em 

Londres e em Nova York, através de uma bolsa de estudos concedida pela A. Rockfeller 

Foundation, viabilizada pelo Ministério das Relações Exteriores.  Em Londres, estudou na 

prestigiosa School of Arts e, em Nova York, estagiou com os irmãos Albert e David Maysles, 

adeptos do Cinema Direto.  Esse contato privilegiado rendeu frutos, mediante a doação pela 

A. Rockefeller Foundation de um gravador Nagra e de uma câmera Arriflex para a Diretoria 

do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, ensejando a criação do Setor de Filmes 

Documentários junto ao SPHAN. (Costa, 1966: 256-257; Viany in Avellar, 1999: 258-259).  

Esse setor notabilizou-se pelo apoio à produção de filmes que vieram a ser o embrião do 

Cinema Novo, como o documentário Arraial do Cabo. 

 Em Arraial do Cabo, Joaquim Pedro atuou como produtor.  Dirigiram o filme, Paulo 

Cesar Saraceni e Mário Carneiro, filho do embaixador do Brasil na UNESCO, Paulo 

Carneiro.  O equipamento utilizado foi cedido pelo Setor de Filmes Documentários do 

SPHAN; a verba para a realização do filme foi conseguida junto à diretora do Museu 

Nacional, Heloísa Alberto Torres. (Bentes, 1996:16-18).  Trata-se de um documentário com 

um claro viés antropológico: o trabalho e o cotidiano de uma aldeia de pescadores afetados 

pela instalação da Fábrica Nacional de Álcalis na região.  Pode ser considerado o primeiro 

filme do Cinema Novo com projeção internacional, recebendo vários prêmios em festivais no 

                                                 
260 Um depoimento especial de Joaquim Pedro de Andrade. Folheto organizado pelo Cineclube Macunaíma na 

ocasião da Retrospectiva Joaquim Pedro de Andrade em 1976, no Rio de Janeiro. In 
www.filmesdoserro.com.br/jpa_entr_2.asp em 22/4/2011, às 21:30. 
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exterior e consagrando a proposta estética cinemanovista.  Essa proposta, no entanto, recebeu 

ainda um ingrediente de peso: a articulação dos cineclubistas cariocas em torno da proposta 

do cinema direto ou cinema verdade. 

 

 

 

 

A construção da proposta cinemanovista: marginalidade e 

espontaneidade 
 

 O contato de Joaquim Pedro de Andrade com as novas ideias e propostas de cineastas 

na França e nos EUA produziu frutos no grupo que se articulava no Rio de Janeiro em torno 

da Cinemateca do Museu de Arte Moderna (MAM) e dos cineclubes.  Joaquim Pedro 

mantinha intensa correspondência não só com seus familiares, mas também com 

companheiros de experiência cinematográfica, principalmente Paulo Cesar Saraceni e David 

Neves, e através dessas cartas repassava aos mesmos seu aprendizado e as novidades que 

surgiam nos meios cinematográficos europeus e norte-americanos.  O principal debate que se 

instalou naquela época foi em torno do chamado Cinema Verdade ou Cinema Direto, proposta 

considerada de vanguarda e mais adequada à produção de filmes documentais.  Essa 

experiência e esse debate exerceram certa influência não só na conclusão de Couro de Gato, 

realizada na Cinemathèque Française, mas também na produção de Arraial do Cabo, que 

apresentou elementos característicos da proposta estética e política do Cinema Direto. 

 

O termo “cinema direto” foi proposto por Mario Ruspoli, em março de 1963, durante 
o MIPE TV (Mercado Internacional de Programas e Equipamentos de Televisão), de 
Lyon, para designar esse cinema que filma diretamente a realidade vivida e o real.  
Ruspoli substitui a palavra direto pela fórmula “cinema-verdade”, retomada por Edgar 
Morin de Dziga Vertov (Kinopravda) e lançada em 1960, por ocasião do Primeiro 
Festival do Filme Etnográfico de Florença.  Com efeito, sendo a expressão de Morin e 
Jean Rouch bem infeliz, a de Ruspoli se impôs rapidamente, designando e 
reagrupando várias tendências diferentes: o “free cinema”, da escola documentarista 
inglesa (1956-1959), o “candid-eye”, do grupo de língua inglesa do Office National 
Du Filme ou National Film Board (Canadá, 1958-1960), o “cinema do 
comportamento” de Leacock e Pennebaker, o “cinema-verdade” de Rouch e Morin, o 
“cinema espontâneo” e o “cinema vivido”, de M. Brault, P. Perrault e outros etc. 
(Parente, 2000: 112). 
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 No final dos anos cinquenta, o conceito mais em voga era justamente o de Cinema 

Verdade, tendo como base teórica a proposta do cineasta soviético Dziga Vertov, 

desenvolvida nos anos vinte.  Essa proposta, com um teor político bem definido e tendo como 

fundamento a demonstração do real, influenciou vários jovens cineastas que buscavam uma 

linguagem cinematográfica que se opusesse à linguagem dominante, a norte-americana de 

safra hollywoodiana.  Assim, tanto o neorrealismo italiano, no campo da ficção, quanto o 

chamado Cinema Verdade, no campo do documentário, influenciavam e criavam condições 

para que outras formas de narrativa cinematográfica se desenvolvessem, quebrando, ainda que 

de forma pontual e residual, o domínio quase absoluto da linguagem clássica norte-americana.  

No Brasil, tal influência encontrou espaço para se desenvolver entre os jovens cineastas do 

eixo Rio-São Paulo, contando com adesões de nordestinos como Trigueirinho Neto, Linduarte 

Noronha e Glauber Rocha. 

 Uma produção coletiva, financiada pelo Centro Popular de Cultura (CPC), da União 

Nacional dos Estudantes (UNE), tornou-se uma experiência significativa nesse sentido. O 

filme Cinco Vezes Favela, compunha-se de cinco curtas metragens, dentre os quais Couro de 

Gato, de Joaquim Pedro de Andrade.  Na realidade, a produção desse curta metragem teve 

início antes da produção dos demais filmes que compuseram Cinco Vezes Favela; entretanto, 

convidado a integrar a produção coletiva, Joaquim Pedro aceitou imediatamente e, tão logo 

concluiu seu filme na Cinemathèque Française, enviou o mesmo para o Rio de Janeiro, 

através de malote diplomático providenciado por seu pai, para que integrasse a referida 

produção coletiva.  Cinco Vezes Favela pretendia ser uma comemoração dos vinte e cinco 

anos de fundação da UNE e, ao mesmo tempo, revelar jovens cineastas que desenvolviam um 

trabalho de construção de uma narrativa fílmica revolucionária, tanto do ponto de vista 

político quanto estético, trazendo a realidade brasileira, aqui representada pela favela, para as 

telas, e abordando a mesma de forma original, diferente dos produtos hollywoodianos que 

dominavam as salas de cinema do país.  Joaquim Pedro preservou a parceria com Mário 

Carneiro, construída quando da produção de Arraial do Cabo, encarregando-o da fotografia, 

um dos pontos altos do filme.  As idas e vindas de Joaquim Pedro, envolvido que estava com 

estágios e cursos que fazia no exterior, fizeram que Couro de Gato fosse produzido e, depois, 

montado e concluído separadamente dos outros curtas-metragens.  Todos os demais episódios 

seguiam os princípios do Centro Popular de Cultura da UNE, idealizando o favelado, 

apresentando o popular como elemento potencialmente revolucionário, ainda que sob 

diferentes matizes e interpretações.  Joaquim Pedro consagrou nesse curta-metragem sua 

abordagem dialética, contrapondo paisagens urbanas frequentadas pela classe média às 
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favelas, os bares da orla marítima aos barracos, o policial ao favelado.  A questão social 

aparece nesse filme não como uma contradição absoluta, referenciada pela luta de classes, 

mas como um enredo dramático no qual todos os personagens desempenham papéis múltiplos 

e complexos, ora como oprimidos, ora como opressores.261

 Jean-Claude Bernardet, em seu artigo denominado Para um cinema dinâmico, 

consagrou Cinco Vezes Favela como a produção que inaugurou o cinema voltado à reflexão e 

destacou Couro de Gato como o curta-metragem que, mais do que os outros quatro, 

conseguiu equilibrar o apelo à temática de caráter popular com uma proposta estética que 

possibilitava tanto a reflexão pretendida quanto a consciência da questão social, sem abrir 

mão de sua complexidade.

 

262

 

 

Com esses filmes, passamos de um cinema que nos dá explicitamente uma 
interpretação do mundo já elaborada, com os seus juízos e conclusões prontas, que nos 
dá eventualmente palavras de ordem, para um cinema cujo sentido não é explícito. O 
ato de assistir a um filme não se caracteriza mais pela contemplação e assimilação, 
mas, ao contrário, por uma atitude ativa. É um cinema problemático no sentido que 
leva o espectador a formular problemas, a elaborar uma interpretação e a tirar suas 
conclusões (sempre, evidentemente, a partir dos dados fornecidos pelo filme). O 
sentido geral do filme não é dado, mas é resultado de um trabalho dos espectadores. A 
humanidade de filmes desse tipo não provém de uma mensagem ou de uma moral que 
possam transmitir, mas da sua própria estrutura. São um convite à liberdade e à 
lucidez pelo tipo de relação que o espectador mantém com a obra. A participação do 
espectador muda inteiramente de sentido: não é mais uma adesão ao enredo ou uma 
identificação com as personagens, é uma colaboração à edificação do sentido do filme. 
Parece ser essa a orientação mais dinâmica e fecunda que pode seguir o cinema 
contemporâneo. (p. 226).263

 
 

 A produção de Arraial do Cabo também se norteou por esses mesmos critérios, 

entretanto, tratando-se de um documentário, comportou mais os elementos característicos do 

Cinema Direto, tão em voga na época, que grande influência exercia sobre seu produtor, 

Joaquim Pedro, e sobre os diretores, Paulo Cesar Saraceni e Mário Carneiro (Bentes, 1996: 

17-21).  Abordar os problemas vividos por uma comunidade de pescadores localizada em 

Arraial do Cabo, agravados com a instalação de uma indústria química na região, por si só era 

uma temática própria de um documentário que recusava o registro oficial e se aproximava dos 

dramas sociais.  A abordagem do problema foi feita de modo que não se constituiu numa 

intervenção naquele cotidiano, não o modificando na sua dinâmica habitual, como se o 

                                                 
261 Entrevista de Joaquim Pedro de Andrade a Sylvia Bahiense. Programa Luzes, Câmera nº 31, TV Cultura, São 

Paulo, 08 de junho de 1976, In www.filmesdoserro.com.br/jpa_entr_4.asp, em 22 de abril de 2011, às 21.42. 
262 BERNARDET, Jean-Claude. Para um cinema dinâmico. Revista Civilização Brasileira, Rio de Janeiro, n. 2, 

p. 219-226, maio 1965. 
263 Idem. 
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cineasta e a equipe não estivessem ali presentes, podendo ser considerada, por isso, uma 

proposta do Cinema Direto.  De um lado, uma temática popular, até mesmo marginal, 

considerada sua inserção no todo social; de outro lado, uma proposta estética realista, de 

mostrar a realidade tal qual ela é, sem interferência da subjetividade dos seus produtores.  

Arraial do Cabo demonstra a inadequação de um grupo social determinado, os pescadores do 

arraial, às transformações operadas pelo desenvolvimento econômico e pela modernização da 

sociedade; nesse sentido, extrapola o mero drama social regional, para ser alçado à condição 

de dilema da humanidade: a controvérsia entre progresso e tradição, desenvolvimento 

econômico e desenvolvimento social.264

 Arraial do Cabo, no entanto, não se constituiu numa obra representativa do Cinema 

Direto no Brasil porque, mesmo comportando elementos característicos, sua montagem não 

seguiu os padrões daquele tipo de proposta, pois, a subjetividade de seus produtores acabou 

prevalecendo.  Outras produções foram mais representativas, mas, para que acontecessem, foi 

necessária nova intervenção de Joaquim Pedro de Andrade e de seus contatos familiares, 

dentre eles David Neves, o qual, em entrevista a Pedro Simonard, declarou que Joaquim 

Pedro foi a sua maior influência: 

 

 
Por quem ou pelo que você foi influenciado em cinema? 
Pelo Joaquim. Depois vieram os estrangeiros, mas aí eu entrei de cabeça no cinema, 
como cinéfilo lendo e tudo. Aí vem Robert Bresson e ia variando conforme a época. 
Hoje não tem especificamente nenhum. Gosto do Woody Allen que eu acho que é, um 
pouco, o Bresson de hoje, faz aqueles filmes compactos e pessoais; do Jim Jarmush. 
Não tem. Antigamente eu era fanático, gostava do Jean Renoir, essas coisas. Viajei 
muito para a França, aprendi francês bem, li muito em francês, italiano e inglês. Aí eu 
me dei bem. Esse negócio de saber línguas ajudava, era intérprete em uma entrevista, 
era não sei o quê, era amigo de várias pessoas. 
Como era a sua relação com o Joaquim? 
Quase de parentesco porque o meu primo era tão ligado a ele: mineiro também, minha 
família era toda de Diamantina e a dele de Ouro Preto. Parentesco, quase, amizade 
fraterna. Nós nos conhecemos depois de grande.265

 
 

 Dessa relação quase familiar, pois se conheceram “depois de grande”, resultou 

também a articulação política que se transformou numa das bases do Cinema Novo; foi 

ressaltada por David Neves, na mesma entrevista, a grande importância de Joaquim Pedro 

para o início desse movimento político, cultural e cinematográfico.  Os cursos e os estágios 
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265 Entrevista de David Neves por Pedro Simonard, Arquivo Pedro Simonard, 1993. In David Neves, Muito 
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que Joaquim Pedro fizera na Europa e nos Estados Unidos proporcionaram não só o 

aprendizado em termos individuais para o jovem cineasta, mas também a abertura de contatos 

e o conhecimento de técnicas que seria repartido com seus companheiros de cineclubismo e 

de produção cinematográfica no Rio de Janeiro.  Dentre esses contatos, David Neves apontou 

como um dos mais importantes, o curso com os irmãos Maysles, em Nova York, cujo tema 

central era o “cinema direto” e as tecnologias apropriadas: um gravador suíço de nome Nagra 

e uma câmera Auricon, adaptada para ter mais mobilidade e mais capacidade de angulação e 

de enquadramento, ainda que o ideal fossem as câmeras já em uso: Éclair 16 e Mitchell R35.  

Essas técnicas empregadas na produção de filmes caracterizados como cinema direto, quase 

todos documentários, e a proposta estética desse tipo de cinema, seduziram os jovens 

cineastas no Rio de Janeiro e colaboraram para a construção da estética cinemanovista (Neves 

in Costa, 1966: 256-257). 

 Retornando ao Brasil, Joaquim Pedro iniciou a produção de um filme em que procurou 

colocar em prática as noções aprendidas no seu curso em Nova York: Garrincha, Alegria do 

Povo, entretanto, a falta de equipamento específico prejudicou a produção do filme.  Filmado 

em 35 mm, com câmeras leves, mas sem as condições técnicas adequadas de mobilidade para 

angulação e enquadramento, como aquelas que conhecera em Nova York, e também sem 

conseguir captar de forma sincrônica a voz e as expressões do jogador ou mesmo do público 

presente ao estádio, o documentário, segundo David Neves, resultou em uma “obra freiada, a 

meio caminho entre o filme-direto-atual e o filme-de-montagem-histórico” (Neves in Costa, 

1966: 256-257).  A saída foi fazer um filme de várias tomadas, utilizando várias câmeras 

dispostas estrategicamente no estágio e contando, para isso, com a participação de quase toda 

a equipe de produção na condução da fotografia e no manejo das câmeras: Luís Carlos 

Barreto, David Neves, Mario Carneiro e o próprio Joaquim Pedro de Andrade.  Essa solução 

acabou por revolucionar a forma de se produzir um documentário sobre futebol.  As câmeras 

colocadas à margem do campo de jogo, os enquadramentos em que aparecem somente as 

pernas dos jogadores e a bola, a reação do público obtida através de câmeras escondidas, 

camufladas; tudo contribuiu para construir um filme cuja produção, feita de forma coletiva, 

coletivizou também sensações, apreensões, perspectivas e alegrias, de público e jogadores 

(Bentes, 1996: 37-44). 

 Nesse filme, lançado em 1963, Joaquim Pedro colocou outra vez em questão o conflito 

entre modernidade e arcaísmo, por meio da abordagem do personagem principal, um jogador 

de futebol considerado genial e vitorioso, apreendido pelos meios de comunicação de massa e 

integrado à produção massiva de bens simbólicos, justamente num esporte considerado 
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popular.  O contraste entre o jogador-produto e o jogador-ser-humano é perceptível: se suas 

pernas e cintura gingavam um bailado diante das câmeras, conduzindo a bola com maestria e 

genialidade, produzindo belas jogadas num campo de futebol, o jogador não conseguia 

encarar a câmera, desviando o olhar, falando de seu cotidiano comum, onde se misturava às 

pessoas comuns em transportes públicos, nas ruas da cidade.  Apareceu aqui um elemento 

presente na construção da identidade nacional: o homem brasileiro, surgido através da 

interação ídolo/público, tendo o futebol como fator de aglutinação.  Garrincha está só na sua 

genialidade, na sua constante criação, na sua capacidade imensa de produzir jogadas que 

encantam os olhos e reafirmam o futebol como um esporte de massas.  Mas a solidão desfaz-

se na sua identificação com aqueles que o admiram e o glorificam.  Ele é, ao mesmo tempo, 

um deles e um símbolo que representa seus sonhos e perspectivas, enfim, um ídolo.  A 

destreza técnica, que influenciou futuras produções cinematográficas de jogos de futebol, 

introduziu o moderno na captação e na produção de imagens - os rostos de torcedores e a 

figura solitária de Mané Garrincha trouxeram à tona o cerne desse processo: o homem 

brasileiro, que é ao mesmo tempo agente e vítima do processo modernizador.266

 

 

Esse filme registra um momento de busca de caminho para o cinema, não apenas na 
escolha de temas que permitissem discutir as questões da cultura popular brasileira, 
mas principalmente pela forma e escolha de sua abordagem, da captura do indizível e 
inexplicável, como a emergência desse herói, sem os devidos caracteres típicos do 
heroísmo mítico. O dispositivo da identificação é fraco naquilo que Mané poderia 
representar enquanto personalidade nacional, mas com a bola no pé o seu significado 
se amplia e reverbera o som de atabaques africanos e tambores indígenas, como se da 
cintura e do pé de Garrincha ressurgisse, em toda a sua inteirice, a perdida e negada 
alma brasileira, pronta para reencarnar em milhares de torcedores.267

 
 

 Ao mesmo tempo em que se desenvolvia a produção de Garrincha, Alegria do Povo, 

tinha lugar no Rio de Janeiro um curso de cinema produzido pela Unesco e pela Divisão de 

Difusão Cultural do Ministério das Relações Exteriores e ministrado pelo cineasta sueco Arne 

Sucksdorff, documentarista, que trouxe em sua bagagem um farto equipamento constituído 

por uma câmera Arriflex, dois gravadores Nagra e uma mesa de montagem Strindback, muito 

mais moderna do que qualquer outra existente no país.  Esse curso foi secretariado por David 

Neves e durou cerca de dois anos, compreendendo vários seminários que abordavam não só a 

produção de filmes documentais como também ficcionais, e a parte prática, com a realização 

                                                 
266 SILVA, Aberto. Cinema Novo: Joaquim Pedro de Andrade – a câmara da aurora. Revista Cultura, Brasília, n. 

25, Ministério da Educação e Cultura/Conselho Federal de Cultura, p. 23, abril/junho 1977. 
267 MOTA, Maria Regina Paula. Tupi or not tupi. A dialética da “ninguendade” no cinema brasileiro. MATRIZes, 

n. 2, p. 203, abril, 2008. 
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de várias tomadas em áreas públicas, justamente para aperfeiçoamento do domínio das novas 

técnicas de produção (Bentes, 1996: 35). 

 
Como é que foi o esquema para trazer o Arne Sucksdorff para o Brasil? 
Eu sei tudo. Eu fui secretário do curso que ele deu. Foi feito pelo embaixador Lauro 
Escorel, pai do Eduardo Escorel que estava no Departamento Cultural do Itamarati e o 
ministro Arnaldo Carrilho, que hoje é cônsul em Hong Kong, que era muito meu 
amigo e me chamou para secretariar. O curso, apesar de meio avacalhado, foi 
utilíssimo, mas misturava muito teoria com prática. Ele trouxe um equipamento 
primoroso da última linha europeia e trouxe um gravador Nagra, que é um gravador 
que você usa para fazer a trilha de som. Antigamente era uma tralha: você tinha que 
gravar no próprio filme. Ele trouxe um Nagra, o que começou a facilitar as produções 
de filmes no Brasil. Ele ensinou a usar o Nagra e a Fundação Rockfeller, através do 
Joaquim Pedro, com a bolsa de estudos que ele conseguiu, doou ao Brasil uma 
câmera, um Nagra e uma mesa de montagem Strindback que era uma mesa 
completamente mais moderna do que tudo o que tinha aqui - as daqui pareciam um 
tanque de guerra - e a que veio era toda sutil, som perfeito, você podia usar quatro 
trilhas de som e uma de imagem. As outras não podiam fazer isso. Ele lançou nomes 
como o Luis Carlos Saldanha, o Wladimir Herzog fez um filme no Posto 6 em 
Copacabana chamado Marimbás, numa aula prática. Lançou muita gente. Eu não 
tenho na cabeça, mas todos esses aí passaram pelo menos para usar o equipamento 
trazido pelo Sucksdorff.268

 
 

 O curso foi realizado, a princípio, no auditório do INCE, na Praça da República, centro 

do Rio de Janeiro, e depois transferido, quando da parte prática, para uma sala próxima ao 

Posto 6, em Copacabana, e para a Cinemateca do MAM, onde a mesa de montagem 

Strindback ficou definitivamente.  Tal equipamento, doado pelo cineasta à Divisão de Difusão 

Cultural do Ministério das Relações Exteriores e repassado ao Serviço de Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional (SPHAN), acabou sendo de grande serventia para a produção 

de vários documentários e filmes de ficção que exploraram as novas técnicas e consolidaram a 

proposta estética cinemanovista, como Integração Racial, de Paulo César Saraceni; Maioria 

Absoluta, de Leon Hirszman; O Circo, de Arnaldo Jabor; Mauro, Humberto, de David Neves; 

Ver e Ouvir, de Antonio Carlos Fontoura; e Memória do Cangaço, de Paulo Gil Soares; todos 

produzidos com recursos do Instituto Nacional do Cinema Educativo (INCE).269

 Esta trajetória, no entanto, sofreria um grande golpe, com a instalação do regime 

militar em abril de 1964. 

 

 

 

                                                 
268 Entrevista David Neves por Pedro Simonard, Arquivo Pedro Simonard, 1993. In David Neves, Muito Prazer. 

Catálogo da Retrospectiva Cinematográfica, Centro Cultural Banco do Brasil, Ministério da Cultura, p. 131-
135, 2003. 

269 Idem. 
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Depois do Golpe e antes do AI-5 
 

 Em abril de 1964, teve início o regime militar no Brasil, que durou até março de 1985, 

com tensões e distensões.  O golpe militar não chegou a ser uma grande surpresa, mas 

encontrou os intelectuais e os produtores culturais em seu momento máximo de produção e de 

debate político e cultural, envolvidos com o movimento estudantil ou mesmo com instituições 

governamentais, como o Instituto Superior de Estudos Brasileiros (ISEB), ligado ao MEC 

(Franco, Chauí, 1978: 151-209).  Nesse mesmo ano de 1964, o Cinema Novo despontava 

como um movimento cinematográfico articulado e presente, devido ao lançamento de três 

obras consideradas as mais representativas de suas propostas estéticas e políticas: Deus e o 

Diabo na Terra do Sol, de Glauber Rocha; Vidas Secas, de Nelson Pereira dos Santos; e Os 

Fuzis, de Rui Guerra. 

 O impacto do golpe militar atingiu os cinemanovistas de duas formas: por um lado, 

cortando seus vínculos, ainda que de forma provisória, com o Estado recém-apossado pelos 

militares e seus aliados civis; por outro, criando uma série de obstáculos com o acirramento 

da censura, naquele momento também voltada às questões de caráter político e social, e com 

uma nova política econômica de caráter recessivo, tendo como base o congelamento salarial, a 

intervenção nos sindicatos e a concentração de renda.  Diante dessa nova conjuntura, os 

cinemanovistas tiveram de se organizar para enfrentar as dificuldades antigas, como o 

domínio do mercado exibidor pelo produto hollywoodiano, e as novas, provocadas pelo 

regime militar. 

 Em 1965, Joaquim Pedro participou com alguns expoentes do Cinema Novo, como 

Glauber Rocha, Nelson Pereira dos Santos, Paulo César Saraceni e Leon Hirszman, e 

produtores, como Roberto Farias, Luís Carlos Barreto e Jarbas Barbosa, da criação da Difilm 

– Distribuidora de Filmes Ltda., com suporte financeiro do Banco Nacional, pertencente à 

família do político mineiro Magalhães Pinto (Simis, 1996: 256-257; Salem, 1987: 204-206).  

Essa empresa possibilitou o lançamento e a distribuição de vários filmes cinemanovistas, bem 

como representou uma estrutura necessária ao enfrentamento com as recentes intervenções do 

Regime Militar, recém-instaurado, no campo da produção cinematográfica, como a criação do 

Instituto Nacional de Cinema (INC), em 1966.  A Difilm pretendia maior inserção no 

mercado exibidor, independentemente do Estado, muito embora os cinemanovistas não 

tivessem abdicado de discutir as propostas apresentadas para o setor cinematográfico pelos 
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intelectuais ligados ao regime militar e muito menos de participar dos fóruns deliberativos 

ainda existentes (Simis, 1996: 251-259). 

 É nessa conjuntura que Joaquim Pedro de Andrade produziu O Padre e a Moça, cujo 

argumento é inspirado em um poema de Carlos Drummond de Andrade, cujo título é O 

Padre, a Moça.  Nesse filme, a atmosfera carregada de censura e repressão, própria do 

momento em que se vivia, transpareceu na fotografia em preto e branco, nos enquadramentos 

e planos que isolavam os personagens, demonstrando sua pequenez diante da natureza e da 

cidade quase vazia. 

 

(...) O Padre e a Moça é a alegoria da pureza: Helena Inês, linda e casta, representa o 
corpo vivo na cidade morta. O único jovem que poderia interessá-la, o farmacêutico 
bêbado (Fauzi Arap), é um impotente sexual, embora rebelde contra determinadas 
facetas morais vigentes no lugarejo. Mariana, bela e saudável, é o motivo dos olhares 
platônicos e concupiscentes da velharia imprestável: ela passeia de cabelos ao vento, 
arisca e ligeira como uma bailarina, e vive eternamente na insatisfação. O velho dono 
do armazém (Mário Lago), explorador da miséria, procura submetê-la atando-a ao 
casamento, como forma de dobrar a rebeldia e eternizar a renúncia. Chega o padre 
novo (Paulo José) ao lugar e é despertado também pela única preocupação dos 
habitantes em decadência: o sexo e sua ameaça de renovar a vida, e de emprestar 
caracteres demoníacos se realizado fora do casamento (a moral). (...).270

 
 

 O filme teve, como cenário, as montanhas que cercam Diamantina e as grutas de 

Maquiné e, como locação principal, o vilarejo de São Gonçalo das Pedras, distrito de 

Diamantina.  A direção de fotografia coube a Mário Carneiro e a música, a Carlos Lyra, com 

quem Joaquim Pedro já havia trabalhado quando da produção de Couro de Gato.  Os atores 

são poucos: Paulo José, vindo do Teatro de Arena de São Paulo; Helena Ignez, esposa de 

Glauber Rocha; Mário Lago; Fauzi Ara; e Rosa Sandrini, que comandava o pelotão de beatas.  

Os outros papéis, secundários e de figurantes, foram entregues aos moradores do próprio 

vilarejo (Viany in Avellar, 1999: 160). 

 Em O Padre e a Moça, Joaquim Pedro trabalhou a tensão entre o arcaico que persiste 

e o moderno que se insurge, tendo como argumento um poema de Carlos Drummond de 

Andrade.  Nesse filme, o moderno está presente nos corpos dos jovens envolvidos numa 

trama de amor proibido; o arcaico na arquitetura do casario, nas paisagens de Minas Gerais, 

nas atitudes de todos aqueles que não desejam ver consumada aquela paixão.  A fotografia em 

preto e branco, suavemente filtrada, e a abordagem de cenas utilizando planos gerais reforçam 

a ideia de conservadorismo, de distância entre os personagens, de costumes e de tradições que 

                                                 
270 SILVA, Alberto. Cinema Novo: Joaquim Pedro de Andrade – a câmara da aurora. Op. cit., p. 20-28. 
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se perpetuam.  A ousadia dos personagens em se relacionar e em se amar configura a rebeldia 

própria do jovem, do moderno, da transformação.  A tragédia que se segue reforça a ideia de 

como o arcaico ainda é forte, como intimida a transformação, como resiste ao processo 

modernizador.  Iniciada a produção no final de 1964, o filme foi lançado em 1965, sofrendo 

profundas críticas da Igreja Católica e de outros setores conservadores, o que não poderia ser 

diferente. 

 Fernando Talarico, em artigo sobre o filme, apontou duas grandes influências sobre 

Joaquim Pedro, quando da realização do mesmo: seu pai, Rodrigo Mello e Franco de Andrade 

e o barroco.  O primeiro, pela presença de Minas Gerais no cenário, nas locações e na própria 

cultura expressa no filme.  A imensidão da terra com suas montanhas sempre presentes e um 

céu que delimita o espaço reduzem os personagens quase à posição de coadjuvantes.  A 

escolha do poema de Carlos Drummond de Andrade reflete essa opção pela cultura mineira: 

Carlos Drummond havia sido chefe de Gabinete do Ministro da Educação e Cultura, Gustavo 

Capanema, durante o Estado Novo, ao mesmo tempo em que Rodrigo Mello e Franco 

construía e dirigia o SPHAN.  Dessa forma, não se compreenderiam o poema e o filme, sem 

se considerar a dimensão de um “imaginário mineiro” que tivesse como referência “a 

problemática de Minas Gerais na (re)construção do Brasil” (Talarico in Silva, 2009, 103-105). 

 O outro aspecto, fundamental para a compreensão do filme, é a estreita ligação de 

Joaquim Pedro de Andrade com o barroco, advinda não só do fato de ser filho do Diretor do 

Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, como também pela sua convivência, em 

estágio e pesquisa, com as obras de restauração de igrejas barrocas mineiras do século XVIII.  

Essa profunda ligação com o barroco possibilitou a Joaquim Pedro uma visão complexa e 

contraditória da religiosidade e da vocação sacerdotal, o que é encontrada na obra Diário de 

um pároco de aldeia, de Georges Bermanos, lida por Joaquim Pedro de Andrade e adaptada 

para o cinema, pouco tempo depois de O Padre e a Moça, por Robert Bresson, de quem 

Joaquim Pedro foi aluno no curso no Institute des Hautes Études Cinématographiques 

(Talarico in Silva, 2009: 105-106).  Neste filme, o padre, interpretado pelo ator Paulo José, é 

conflito e contradição puros; enquanto a moça, interpretada pela atriz Helena Ignez, é 

aceitação natural do fato de ser mulher de um padre.  Essa ligação com o barroco atravessa a 

obra de Joaquim Pedro, aparecendo de forma direta em Os Inconfidentes, produzido em 1972, 

e no curta-metragem Aleijadinho, de 1978 e indiretamente em quase todos os seus filmes, ao 

abordar elementos da religiosidade católica ou popular, como se deslocados em um universo 

em transição para o moderno, com raízes fincadas ainda na tradição e no conservadorismo, 

tão presentes quanto as montanhas de Minas Gerais (Viany in Avellar, 1999: 160-162). 
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 O Padre e a Moça, no entanto, não trouxe a Joaquim Pedro de Andrade realização 

profissional ou financeira: 

 
Depois do O Padre e a Moça, nunca mais fiz, aliás nunca fiz mesmo, o que eu fazia 
era cinema mesmo; fiz documentário, fiz uma experiência trágica na televisão, que 
não chegou a virar imagem mesmo. Eu fui contratado pelo Medina para fazer a 
direção de imagem no programa do Flávio Cavalcanti, no programa que se chamava, 
eu não me lembro mais do nome, um programa sobre a noite, uma coisa loucura 
dessas, e não foi bom não, eu detestei. Mas nessa ocasião eu fui salvo pelo gongo 
porque criou-se a CAIC, no Rio de Janeiro, que era a Comissão de Auxílio à Indústria 
Cinematográfica. E a primeira, logo que ela estreou, a primeira coisa que fez foi 
distribuir uma série de prêmios para os filmes feitos no Rio de Janeiro, entre os quais 
eu tinha dois. E os prêmios eram muito grandes, prêmios equivalentes a, era uma coisa 
muita louca, eles perguntavam “quanto custou o filme?” E você dizia a quantia que 
custou o filme. Aliás, eu acho que todo mundo ali foi honesto. E o prêmio era no valor 
da produção filme, embora fosse dividido entre os diferentes sócios. Equivalia mais ou 
menos à dívida que a gente tinha.271

 
 

 Ainda no ano de 1966, ocorreu a Conferência Internacional da Organização dos 

Estados Americanos, sediada no Rio de Janeiro, no Hotel Glória, e com abertura do Marechal 

Castelo Branco, então presidente empossado pelo golpe militar.  No dia da abertura, nove 

homens de classe média, todos trajando terno e gravata, colocaram-se à frente da entrada do 

referido hotel e, no momento da chegada dos participantes, abriram uma faixa onde se lia 

“Abaixo a Ditadura”.  Era o primeiro ato de protesto direto contra o regime militar com 

repercussão nacional e internacional devida à grande cobertura da imprensa e da televisão.  

Oito foram presos: Joaquim Pedro de Andrade, Glauber Rocha, Mário Carneiro, Antônio 

Callado, Flávio Rangel, Márcio Moreira Alves, Carlos Heitor Cony e o embaixador Jaime 

Rodrigues; o nono conseguiu fugir, o poeta e escritor Thiago de Mello.  Ficaram dez dias 

presos no quartel da Polícia do Exército, na Rua Barão de Mesquita, no bairro da Tijuca, sem 

receber visitas ou comunicar-se com o exterior e passaram a ser conhecidos como “os oito da 

Glória” ou simplesmente “o octeto”.  Vários abaixo-assinados foram passados em sua defesa 

e tiveram até apoio da Igreja Católica, na pessoa do próprio Papa Paulo VI, que foi obtido 

graças aos contatos de David Neves com a Nunciatura Apostólica em Brasília e sua amizade 

com o cineasta Vittorio de Sica, católico e frequentador assíduo do Vaticano.  Essa breve 

experiência do cárcere proporcionou, mais tarde, a ideia de produzir um filme sobre presos 

políticos, autoritarismo e repressão, o que resultou em Os Inconfidentes, filme produzido em 

1972 (Bentes, 1996: 64-65). 
                                                 
271 Entrevista de Joaquim Pedro de Andrade a Sylvia Bahiense. Programa Luzes, Câmera nº 31, TV Cultura, São 

Paulo, 08 de junho de 1976, In www.filmesdoserro.com.br/jpa_entr_4.asp, em 22 de abril de 2011, às 21.42. 
 

http://www.filmesdoserro.com.br/jpa_entr_4.asp�
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 Entre 1966 e 1967, Joaquim Pedro de Andrade produziu dois documentários: Cinema 

Novo e Brasília, contradições de uma cidade nova; ambos marcados pela crença no moderno, 

ainda que expondo suas fissuras e seus problemas.  Cinema Novo é um documentário em 

preto e branco, produzido pela rede de TV alemã ZDF, em parceria com o produtor alemão K. 

M. Eckstein, o qual viria depois a produzir Macunaíma.  Nesse documentário, o Cinema Novo 

é apresentado como um movimento político e cultural altamente criativo e efervescente, que 

esbarra na falta de condições adequadas para se produzir cinema no Brasil, com problemas 

que vão do financiamento de filmes, às condições técnicas e à distribuição e ocupação do 

mercado nacional.  A câmera percorre produções em andamento, como Terra em Transe, de 

Glauber Rocha; Opinião Pública, de Arnaldo Jabor; e Garota de Ipanema, de Leon 

Hirszman; cobre o lançamento de A Grande Cidade, de Cacá Diegues e o périplo de 

Domingos de Oliveira, entre bancos e repartições, para se conseguir financiamento para a 

produção de Todas as Mulheres do Mundo.  Nesse documentário fica registrada a defasagem 

entre uma proposta estética e temática revolucionária e as precárias condições de produção de 

cinema no Brasil, contradições de um processo de modernização que se baseava na expansão 

de uma sociedade de consumo e desprestigiava a produção cultural e a reflexão crítica 

(Bentes, 1996: 69-70). 

 Em Brasília, contradições de uma cidade nova, Joaquim Pedro contou com a 

colaboração de Jean-Claude Bernardet, crítico e teórico de cinema, com quem escreveu o 

roteiro e com a fotografia a cores de Affonso Beato.  A produção do documentário foi 

encomenda da Olivetti do Brasil, empresa interessada em associar sua imagem de fabricante 

de máquinas de escrever ao processo de modernização pelo qual passava o país e do qual 

Brasília era seu maior símbolo.  Em pleno regime militar, reconhecendo em Brasília a 

descaracterização da utopia modernista, Joaquim Pedro e Jean-Claude Bernardet optaram por 

produzir dois filmes em um: numa primeira parte, as entrevistas de Oscar Niemeyer e Lúcio 

Costa, entremeadas por imagens da capital, com sua arquitetura moderna e seu traçado urbano 

de primeiro mundo; numa segunda parte, a filmagem das cidades-satélites, entrevistando seus 

moradores e descortinando toda uma série de questões sociais que iam da falta de habitação e 

de saneamento básico às gritantes diferenças socioeconômicas entre a elite dirigente e seus 

burocratas, de um lado, e os trabalhadores, do outro (Bentes, 1996: 70-73).  Se Brasília era a 

capital futurista do país do futuro, trouxe em si mesma os problemas de uma grande cidade do 

terceiro mundo que se expandia: as diferenças sociais, a diversidade cultural, a formação de 

guetos, a contradição suprema entre a arquitetura modernista que caracteriza seus principais 

prédios e a arquitetura popular que produz seus barracos da periferia e cidades-satélites.  O 
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filme não foi aceito por sua patrocinadora, a empresa Olivetti do Brasil, e recebeu críticas até 

de Oscar Niemeyer, que discordava do tratamento dado à capital, como se ela fosse 

obrigatoriamente se transformar em uma cidade do terceiro mundo.  Não sendo finalizado, 

teve seu copião arquivado na Cinemateca do MAM, no Rio de Janeiro. 

 Nesses dois documentários, temos mudança na postura política do cineasta Joaquim 

Pedro: a percepção de que o país se modernizara do ponto de vista econômico, mas a 

modernidade, do ponto de vista político e cultural, não se consumara.  Em entrevista a Alex 

Viany, ainda em 1966, quando do lançamento de O Padre e a Moça, Joaquim Pedro analisara 

o problema da falta de público nos filmes do Cinema Novo, relacionando-a à defasagem entre 

a produção intelectual e a produção artística voltada para o consumo de massa.  Lembrando a 

Semana de Arte Moderna de 1922, em São Paulo, afirmava que, sem descuidar das 

influências estrangeiras, os intelectuais ligados àquele movimento buscavam produzir uma 

arte e uma literatura que tivessem raízes efetivamente nacionais.  Essa experiência logrou 

êxito, porém manteve-se na restrita circulação dos bens eruditos, inacessíveis a um público 

maior, pois, mesmo apostando no processo de modernização, que possibilitasse a redenção 

desse público pela urbanização e pela educação, não viram isso acontecer.  Dessa forma, 

Joaquim Pedro de Andrade chamava a atenção dos cinemanovistas para que os mesmos não 

se descuidassem das influências estrangeiras e do desenvolvimento técnico em curso, que 

possibilitaria a produção de mais e melhores filmes, ao mesmo tempo em que era necessário 

entender a que tipo de público suas produções seriam dirigidas, de forma a não mistificá-lo 

(Viany in Avellar, 1999: p. 166-167). 

 Ao mesmo tempo, o cineasta chamou a atenção, nessa mesma entrevista, para o papel 

do intelectual numa conjuntura de repressão política, quando as ideias não podem ser 

abordadas de forma clara e o debate não pode ser realizado a contento. 

 

(...) Você também se referiu à comunicação que têm os filmes do Cinema Novo com a 
plateia universitária.  Isto é verdade. Realmente ocorre essa comunicação: os 
universitários interessam-se pelos filmes do Cinema Novo, criticando-os com grande 
liberdade de posições.  Em nosso cinema, as proposições, as ideias lançadas, as 
tomadas de posição, são as mais variadas, às vezes até contraditórias, ou pelo menos 
múltiplas; e, acima de tudo, parece-me, cada vez mais livres, mais desmascaradas.  Há 
uma espécie de liberdade total de expressão.  (...). À primeira vista, pode mesmo 
parecer bizantino que conversemos assim quando a realidade imediata é brutal.  A 
situação, de fato, não permite o que poderia resultar de prática eficiente dessas 
especulações.  É evidente que à medida que um programa de ação revolucionária – 
através de filmes, peças de teatro ou mesmo livros – fosse eficiente, atingindo 
realmente a massa capaz de realizar uma transformação, esse programa seria 
imediatamente reprimido.  As repressões já existem antes mesmo de termos um 
programa em prática.  Há, então, um problema a ser discutido, imediatamente, um 
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problema tático: em face da situação presente, como reequacionar todas essas 
questões? (Viany in Avellar, 1999: 170-171). 

 

 Nesses dois documentários produzidos após o lançamento fracassado de O Padre e a 

Moça e após sua breve experiência como preso político, Joaquim Pedro lançou as bases de 

uma ruptura com a utopia modernista dos anos vinte e trinta.  Ao enfocar o movimento 

político e cultural do qual fazia parte, o Cinema Novo, revelando suas dificuldades e a 

heterogeneidade de propostas e de posturas estéticas e políticas, o cineasta revelou a 

contradição que abrigava o seu próprio âmago e deixou isso claro na entrevista, formulando a 

seguinte dúvida: a conquista do público passa pela aceitação sem críticas do processo de 

modernização em curso?  E, na perspectiva do intelectual militante, onde estaria o espaço 

adequado para a reflexão e a crítica desse mesmo processo? 

 Ao mostrar Brasília em toda a sua amplitude e em suas contradições, Joaquim Pedro 

abriu espaço para uma distopia: a modernização realiza-se, sem que isso implique a solução 

das contradições de ordem material ou a formação do homem brasileiro como livre, atuante, 

verdadeiramente cidadão.  Esses dois filmes prepararam o caminho para se repensar o homem 

brasileiro e, consequentemente, a proposta de identidade nacional formulada pelos 

modernistas dos anos vinte e trinta.  A produção de Macunaíma seguiu esse raciocínio e 

consolidou essa proposta. 

 

 

 

 

Macunaíma e a desconstrução da utopia modernista 
 

 Podemos entender a produção de Macunaíma dentro de uma conjuntura que envolve 

fundamentalmente dois aspectos: o papel do intelectual brasileiro, o cineasta, nesse caso, após 

o golpe militar de 1964, e o novo tratamento dado aos ideais modernistas de 1922 pela 

geração de artistas e de produtores culturais da segunda metade da década de sessenta, 

retratado pelo Tropicalismo. 

 Segundo Jean-Claude Bernardet, a partir de 1965, um novo personagem surgiu nos 

filmes produzidos por cineastas ligados ao Cinema Novo: o intelectual de classe média 

(Bernardet, 1995: 151-152).  Ainda que esse personagem estivesse presente, de forma 

indireta, nos filmes produzidos até 1965, mais representado no olhar do cineasta por detrás 



 227 

das câmeras, agora ele se tornava o protagonista, pois suas divagações e questionamentos 

ocupavam o ponto central da narrativa fílmica, tornando-se um autêntico ponto de fuga para 

onde convergiam as linhas explicativas do filme e onde se desenvolvia toda a trama. 

 

(...) O golpe de Estado de 1964, além de atingir artistas e intelectuais pela repressão, 
os leva a questionar posturas assumidas no final dos anos 50 e primeiros anos 60.  
Nessa época, setores da intelectualidade encontraram uma função social: a concepção 
da arte como ativa nas transformações sociais; a concepção do intelectual como 
portador e produtor de consciência, e cuja arte pode conscientizar um povo 
considerado como “alienado”; a ação social, sobretudo a ação social revolucionária, 
considerada como consequência da consciência; a possibilidade do artista tornar-se 
popular e revolucionário por opção ideológica e pela sua atuação, livrando-se da 
determinação de sua classe de origem – são colocações que possibilitaram aos artistas 
e intelectuais se situarem na sociedade.  O golpe abala essas convicções em muitos 
artistas e intelectuais.  O que era convicções transforma-se em ilusões; a relação 
intelectual-sociedade-povo-revolução vira incerta; o intelectual perdeu seu papel. 
(Bernardet, 1995: 151-152). 

 

 Jean-Claude Bernardet destacou como exemplos desse ciclo de produção do Cinema 

Novo, três filmes: O Desafio, de Paulo Cesar Saraceni, produção de 1965; Terra em Transe, 

de Glauber Rocha, produção de 1967; e Os Inconfidentes, de Joaquim Pedro de Andrade, 

produzido em 1972.  Segundo o autor, todos esses filmes foram “dolorosos, com matizes às 

vezes masoquistas”, porque esses intelectuais, com o golpe militar de 1964, perderam o papel 

de protagonistas que possuíam até então.  A derrota do governo João Goulart representou o 

fim das utopias sonhadas antes de 1964, proporcionando uma fase de autoanálise, de busca de 

respostas, de redefinição do papel do intelectual na sociedade brasileira, em tempos de 

extrema transformação.  Nesses filmes, particularmente, mas em quase toda a produção 

cinematográfica do período, os protagonistas representaram senão as angústias dos próprios 

cineastas, aquelas próprias da classe social à qual pertenciam: a classe média.  Assim, mesmo 

que os três filmes já citados fossem considerados aqueles que, de forma direta e explícita 

apresentavam tais características, Macunaíma não fugiu à regra, ao invés, porém, de ser uma 

digressão exclusiva do cineasta ou de representar uma reflexão a partir do ponto de vista de 

uma determinada classe social ou grupo, Macunaíma abriu o questionamento sobre o projeto 

de nação, cultivado pelos modernistas de 1922, sobre a imagem do homem brasileiro e sobre 

os dilemas que circundavam a construção da nossa identidade nacional. 

 Outro aspecto conjuntural, que se somou ao primeiro, foi o novo tratamento dado às 

ideias modernistas, defendidas pela geração de 1922, pelo movimento artístico e cultural que 

se convencionou chamar de Tropicalismo.  Mesmo rejeitando a caracterização de Macunaíma 

como um filme tropicalista, Joaquim Pedro dialogou com este movimento e criticou-o, muitas 
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vezes, identificando-o como “um balão inchado e colorido que se esvaziou rapidamente”.272

 Na realidade, a desconstrução dos pressupostos modernistas de 1922 tornou-se, para 

Joaquim Pedro, tarefa mais difícil e dolorosa do que a crítica à superficialidade tropicalista.  

Isso porque podemos considerar que há muitos pontos em comum entre os intelectuais 

modernistas dos anos vinte e trinta e aqueles jovens intelectuais cinemanovistas dos anos 

sessenta.  Sylvie Pierre ressalta esses traços em comum afirmando que ambos, Modernismo e 

Cinema Novo, manifestaram o desejo de criar uma expressão artística que desse conta da 

realidade brasileira, ou mais ambiciosamente da alma do Brasil e, embora, o Cinema Novo 

não tivesse produzido uma revista, como os modernistas, para veicular suas ideias, seus textos 

e entrevistas assumiam geralmente um caráter de manifestos, outra característica comum aos 

dois movimentos.

  

Assim, mesmo recusando a forma superficial como o Tropicalismo se apropriou das ideias 

modernistas, Joaquim Pedro utilizou os próprios artifícios criados por este movimento para 

desconstruir o Macunaíma, de Mário de Andrade, trazendo-o para o Brasil do final dos anos 

sessenta e realizando uma leitura dos pressupostos modernistas, mais influenciada por Oswald 

de Andrade do que propriamente pelo autor da obra.  Com essas perspectivas - o diálogo com 

o Tropicalismo e a desconstrução do Macunaíma de Mário de Andrade - Joaquim Pedro 

realizou um filme em que os ideais modernistas da geração de 1922 são questionados, ao 

mesmo tempo em que a superficialidade da crítica tropicalista é demonstrada, deixando no ar 

a questão sobre a nossa identidade nacional e o perfil do homem brasileiro. 

273

 Essa postura comum entre cinemanovistas e modernistas dos anos vinte e trinta, 

representou a “politização” das questões culturais, subordinando a modernização do país à 

construção da identidade nacional.  Tanto a geração de 1922 como os cinemanovistas dos 

anos sessenta esbarraram em dificuldades colocadas pelas estruturas políticas, econômicas e 

sociais do país, sofrendo verdadeiras derrotas cada um ao seu tempo.  Os intelectuais dos anos 

vinte radicalizaram suas proposições a partir da chamada Revolução de 1930, desenvolvendo 

  Nesses “manifestos” tem-se a proposta de brasilidade, de identidade 

que, ao mesmo tempo que, paralelamente, absorvia o estrangeiro e buscava incessantemente o 

Brasil interiorizado, no qual se depositavam nossos elementos fundadores, verdadeiro 

amálgama dos grupos étnicos e sociais que aqui se defrontaram, se miscigenaram e 

construíram uma cultura original; contraditória, porém exuberante. 

                                                 
272 Joaquim Pedro de Andrade fala de Macunaíma. In Tropicália, Bananas ao Vento, Joaquim Pedro de Andrade; 

in www.febf.uerj.br/tropicalia/tropicalia_joaquim_pedro.htm, em 26 de setembro de 2010, às 12:50. 
273 PIERRE, Sylvie. O Cinema Novo e o Modernismo. In PIERRE, Sylvie et al. O Eureka! Das Artes Puras 

(Mário de Andrade e o Cinema). Rio de Janeiro: Associação de Críticos de Cinema do Rio de Janeiro: 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Departamento Cultural, p. 08-27, 1993 (Cadernos de Cinema e 
Crítica). 

http://www.febf.uerj.br/tropicalia/tropicalia_joaquim_pedro.htm�
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outras formas de compreender a sociedade brasileira que não passasse por critérios raciais, 

biológicos, positivistas ou religiosos.  Nossa identidade foi construída através de um processo 

histórico original, em que grupos étnicos se defrontavam nesse espaço geográfico que se 

convencionou chamar Brasil, tecendo alianças entre si ou eliminando as resistências.  Desse 

processo original, surgiu uma sociedade heterogênea, contraditória, marcada pela 

desigualdade e pela violência, mas que se miscigena e se recria.  Assim, a busca intelectual 

dos anos trinta passou não só pela necessária modernização do país em termos estritamente 

econômicos (necessidade gerada pela crise ocorrida em 1929 e pelo rearranjo das bases do 

comércio internacional), mas também pelo projeto de nação, a inclusão definitiva dos 

desiguais numa estrutura social e política mais adequada (Lorenzo, Costa, 1997: 97-98).  

Esses intelectuais, no entanto, depararam-se com a real natureza do movimento político 

iniciado em 1930, mais interessado em modernizar somente a estrutura econômica, 

preservando o máximo possível das antigas estruturas políticas e sociais existentes antes de 

1930; e, derrotados com o advento do Estado Novo em 1937, trataram de buscar espaços 

possíveis para continuar sua militância, ainda que de forma limitada, com objetivos menos 

ambiciosos, ou caíram no radicalismo que levou à marginalização desse mesmo processo. 

 
Não é por acaso, portanto, que ao longo dos anos 30 o tema que prevalece entre a 
intelectualidade é o da organização nacional, resultando numa saga modernizadora, 
que tem no “monopólio da razão por parte de uma intelligentsia ativa, prometeica, 
agindo em nome do bem comum”, a sua pedra angular.  A tendência de subordinar a 
dinâmica da sociedade e de seus conflitos ao princípio abstrato da organização vai ser 
constante nesses anos.  E explica, em larga medida, o frenesi pedagógico que pretende 
reformar a sociedade pela educação, criando técnicos e renovando as elites. (Lorenzo, 
Costa, 1997: 97-98). 

 

 Naquele momento, o Estado ganhou vulto e importância, por demais dimensionados, 

passando a representar senão a única forma, pelo menos a mais eficaz e acessível, de se 

transformar a sociedade, pondo em prática os projetos de construção da nação.  Os 

intelectuais que se agruparam em torno desse projeto o desenvolveram em condições 

limitadas pela estrutura política, autoritária e centralizada, estabelecida a partir de 1937; no 

estreito espaço de suas repartições, em políticas residuais cujo alcance era restrito a pequeno 

público seleto, geralmente formado para a recepção de tais políticas, de tais ideias.  O espaço 

de atuação desse intelectual não era o mercado, mas o próprio espaço público, tanto no campo 

da educação como no da cultura.  E essas práticas culturais não se inseriram num mercado de 

bens simbólicos que começou a se expandir; referiram-se à pesquisa, à recuperação, à 

conservação de um passado que legitimava o presente e que se encontrava nas manifestações 
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folclóricas ou no patrimônio histórico e artístico, devidamente reconhecido por esses 

intelectuais a serviço do Estado.  A ideia do Brasil como um projeto de nação em constante 

construção tem aqui suas raízes.  A nação brasileira tinha um passado, que estava sendo 

analisado, recuperado, descoberto e restaurado, e um futuro que ainda estaria por vir. O tempo 

presente desapareceu das indagações desses intelectuais. 

 

(...) Nessa esfera estritamente intelectual, nesse campo cultural nascente, circulam 
vários tipos de personagens intelectuais: os que enfrentaram sua crise de identidade 
social atribuindo-se a “missão” de criar a nação, a cultura e o povo, fazendo do Estado 
o instrumento para isso; os que “servem sob a ditadura”, fazendo do Estado órgão 
“financiador” para desenvolver um trabalho criativo; os que vão para a oposição por 
razões ideológicas ou não; os quês estão em disponibilidade, em virtude do mercado 
ser restrito e das funções estatais não incorporarem todos.  Seja como for, nenhum 
deles encontra no mercado de maneira clara, o critério principal de consagração 
cultural. (Lorenzo, Costa, 1997: 111). 

 

 Por mais que possamos pensar e situar esse intelectual como completamente envolvido 

nas malhas do Estado ou isolado em suas elucubrações numa “torre de marfim”, não nos 

podemos esquecer de que a dinâmica social é mais forte do que as estratégias políticas que 

procuram separar o erudito do popular, isolando-os em mundos diferentes, como se isso fosse 

possível.  Essa mesma estrutura política que centralizava na capital do país, a cidade do Rio 

de Janeiro, todo o processo decisório e de formulação de políticas públicas, inclusive as 

culturais, fez que, nesse espaço urbano privilegiado - onde as manifestações de cultura 

popular estavam presentes cotidianamente nos espaços públicos - seus agentes formuladores e 

aplicadores convivessem e se influenciassem justamente por essas manifestações.  Dessa 

forma, a partir dos anos cinquenta, a cultura popular invadiu o espaço da cultura erudita; as 

manifestações populares passaram a ser vistas como formas de manifestação, ainda que 

residuais, de uma identidade nacional, e os movimentos culturais que surgiram nessa época 

vão beber nessa fonte. 

 É nesse sentido que podemos compreender o Cinema Novo e, mais particularmente, a 

trajetória de Joaquim Pedro de Andrade, cuja formação intelectual é fortemente influenciada 

por seu pai, Rodrigo Mello e Franco de Andrade, típico intelectual dos anos vinte e trinta, e 

também influenciada e moldada pelas circunstâncias que produziram sua geração intelectual, 

do final dos anos cinquenta e início dos anos sessenta: o nacional-desenvolvimentismo e a 

incorporação da cultura popular aos projetos de construção da identidade nacional.  A 

produção de Macunaíma, portanto, radicalizou um movimento que, desde o final dos anos 

cinquenta, já vinha se anunciando: a sobreposição da cultura popular aos projetos 
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nacionalistas modernizantes, impostos por uma intelligentsia que se encontrava estabelecida 

no aparelho de Estado; a resistência dessa mesma cultura popular às tentativas de sujeição e 

enquadramento; e a capacidade antropofágica de absorver o que vinha do exterior e o que lhe 

era imposto, assim como destruir o que lhe incomodava, a fim de recriá-lo. 

 No momento da produção do filme, o país passava por uma crise política que gerou a 

imposição do Ato Institucional nº 5, e por um acelerado processo de crescimento econômico, 

conhecido como “milagre brasileiro” ou “milagre econômico”.  Tais processos constituíram 

uma vigorosa sociedade de consumo, acompanhada de uma expressiva indústria cultural, 

marcadas pelo arbítrio e pela repressão.  Se o anti-herói de Mário de Andrade percorria os 

rincões do país e encantava-se com a cidade grande, com a modernidade; o anti-herói de 

Joaquim Pedro assustava-se com o progresso, sentia-se estranho naquele mundo novo de 

máquinas e grandes prédios.  Ambos valiam-se dos mesmos artifícios, ambos demonstravam 

alto sentido de sobrevivência; mas o anti-herói da literatura transformou-se em herói e, 

consequentemente, em constelação; o anti-herói do cinema foi devorado pela Iara, incapaz de 

reconhecer o seu próprio universo, incapaz de situar-se nele.  Os diferentes contextos 

explicam as diferentes concepções de anti-heróis: se para Mário de Andrade as perspectivas 

de progresso, modernização e construção da nação estavam bem delineadas no horizonte, para 

Joaquim Pedro o mesmo não acontecia.  Restavam-lhe as sombras do milagre econômico e do 

Ato Institucional n٥ 5. 

 

Com Macunaíma, a crítica ao messianismo militar – de inspiração tecnocrática, 
conservadora, excludente da maioria – recua a segundo plano e cede lugar a uma 
incursão no mundo das representações em que o cineasta examina as condições sui 
generis da integração do “jeito brasileiro” ao mundo da técnica e do capital. Este 
mesmo mundo que, consolidado antes por uma mentalidade ascética, poupadora, 
voltada para o futuro, solicitaria agora um perfil hedonista, macunaímico, aos 
candidatos à vivência tutelada de seus padrões de consumo. (Xavier, 1993: 156-157). 

 

 Para produzir Macunaíma, Joaquim Pedro realizou uma intensa pesquisa, valendo-se, 

inclusive, dos contatos de seu pai, cuja amizade com a antropóloga Heloísa Alberto Torres 

possibilitou o acesso aos filmes realizados pela Comissão Rondon, sob encomenda para a 

Campanha Nacional de Proteção aos Índios.  Joaquim Pedro analisou os costumes indígenas, 

suas formas de habitação e de preparação da comida, para melhor caracterizar a fase em que 

Macunaíma era indígena.  Nessas pesquisas, chegaram a descobrir a pedra de Muiraquitã, 

guardada no Museu Nacional, o que possibilitou a formatação final daquele amuleto tão 

importante para o desenvolvimento da trama, tanto no livro quanto no filme.  Para essas 
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pesquisas, contou com o apoio do pai, que fez a revisão de todo o roteiro do filme, e da 

professora Ana Maria Galano, com quem veio a se casar em 1985, sendo sua terceira esposa 

(Bentes, 1996: 100). 

 Joaquim Pedro escreveu duas adaptações para o romance de Mário de Andrade: a 

primeira, mais fiel à obra, narrando a trajetória do personagem até a sua heroificação; e a 

segunda, mais crítica, realçando seus elementos contraditórios e dialogando com o 

tropicalismo - os aspectos mais irônicos do projeto modernista ganharam vulto.  Assim, 

Joaquim Pedro pôde vislumbrar outro Macunaíma, não o personagem do livro, mas o 

brasileiro que é devorado pelo próprio país, por ser incapaz de compreendê-lo e vivenciá-lo.  

A fórmula para construir essa narrativa foi baseada em elementos da cultura popular, 

inclusive lançando mão de elementos próprios da chanchada, das comédias populares dos 

anos quarenta e cinquenta.  Dessa forma, estabelecia-se entre o público e o personagem uma 

empatia imediata, a qual era seguida por uma crítica silenciosa, na medida em que o 

personagem se mostrava incapaz de se solidarizar com os outros, ou mesmo de refletir sobre 

seus atos, terminando por aceitar como natural e até necessária a sua morte.  Ao buscar essa 

identificação público/personagem, Joaquim Pedro operou uma mudança substancial na forma 

narrativa comumente utilizada pelos cinemanovistas, na qual primeiro se fazia pensar para 

depois narrar a história; em Macunaíma, Joaquim Pedro primeiro narrou a história, 

envolvendo o espectador, para depois fazê-lo pensar. 

 

Macunaíma é um herói antiquíssimo, um herói dos índios e cujo nome significa 
Grande Mal. Os civilizados tomaram conhecimento dele pela primeira vez através dos 
estudos de um alemão, Koch-Grünberg, que passou uns tempos no Brasil nos fins do 
século passado, recolhendo lendas indígenas. Ao lê-las, Mário de Andrade, preso de 
grande comoção lírica e sentindo no Brasil de 1926 o eco de Macunaíma, escreve o 
livro. Acho que o personagem, no livro, é mais gentil do que no filme, assim como o 
filme é mais agressivo, feroz, pessimista, do que o livro amplo, livre, alegre e 
melancólico de Mário de Andrade. Para ser honesto, considero o filme um comentário 
do livro. 274

 
 

 Ao realizar essa mudança, aproximando o personagem do público, Joaquim Pedro 

lançou mão de Oswald de Andrade, de sua perspectiva modernista, fazendo de Macunaíma 

não o anti-herói de Mário de Andrade, que morre por opção, mas um “bárbaro tecnizado, que 

                                                 
274 Um depoimento especial de Joaquim Pedro de Andrade. Folheto organizado pelo Cineclube Macunaíma na 

ocasião da Retrospectiva Joaquim Pedro de Andrade, Rio de Janeiro, 1976. In 
www.filmesdoserro.com.br/jpa_entr_2.asp, em 22 de abril de 2011, às 21:41. 

http://www.filmesdoserro.com.br/jpa_entr_2.asp�
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não evolui para a modernidade, fazendo o retorno ao primitivo, com novas qualidades”.275

 

  As 

transformações de Macunaíma na narrativa fílmica decorrem de sua capacidade imensa de se 

adaptar aos ambientes e novidades sem refletir sobre isso.  Suas roupas, igualmente, mudam 

na medida em que mudam também seus humores e relacionamentos, os aparelhos 

eletrodomésticos aparecem e desaparecem, como num redemoinho de futilidades; essa é uma 

característica de Macunaíma, seu desapego às pessoas e às coisas.  Esse desapego pode ser 

compreendido, também, como uma imensa capacidade de consumir, como os brasileiros que 

começavam a consumir vorazmente naquele momento de milagre econômico, sem qualquer 

reflexão, sem ao menos precisar a necessidade do consumo.  Se Mário de Andrade narrava a 

trajetória de Macunaíma como o herói portador de uma brasilidade, que escolhe a hora da 

morte para preservá-la, Joaquim Pedro, utilizando a perspectiva crítica e antropofágica de 

Oswald de Andrade, narrou a trajetória de um brasileiro que, ao consumir vorazmente, se 

deixa devorar pelo Brasil ao qual voltou as costas. 

No livro, Mário não acentua um caráter negativo ao destino final do herói, que vira a 
Constelação da Ursa Maior e pode enfim se avizinhar da marvada Ci, sua amada mãe 
do mato. No contexto brasileiro da repressão política, quando o filme é realizado, essa 
perspectiva é substituída por uma visão pessimista, que tende ao relevo do baixo 
canibalismo, que regia toda a sociedade no período da ditadura, que devorava seus 
jovens revoltados e toda a inteligência e sensibilidade cultural. A violência escolhida 
como forma de manifestar esse sentimento, se construía esteticamente na proposta 
neoantropológica do tropicalismo, encenada como a devoração do herói pela Uiara, 
numa imagem transmutada na bandeira do Brasil manchada de sangue, ao som da 
marcha patriótica, a mesma que abre o filme.276

 
 

 Esse recurso a Oswald de Andrade foi feito também pelo Tropicalismo e teve como 

base a paródia, muito utilizada pelo escritor, sempre como forma de romper os laços que 

prendiam o presente ao passado, relativizando-o em sua importância, e, ao mesmo tempo, 

desmistificando a influência estrangeira.  Silviano Santiago chamou a atenção para essa 

perspectiva oswaldiana, diferenciando-a da perspectiva de Mário de Andrade: enquanto 

Oswald de Andrade enfatiza a modernização, a absorção do estrangeiro e o tempo presente, 

Mário de Andrade volta-se para o passado, para a tradição e para aquilo que seria 

genuinamente brasileiro.  Oswald de Andrade seria, assim, crítico tanto da modernidade, 

quanto da tradição e daí o recurso à paródia.  Parodiar é aceitar criticamente, é ironizar o 

processo de construção dos símbolos e monumentos a ponto de trazê-los para o presente, para 

o real significado que devem ter no momento em que são estabelecidos como símbolos e 
                                                 
275 MOTA, Maria Regina Paula. Tupi or not Tupi. A dialética da “ninguendade” no cinema brasileiro. Op. cit., p. 

198. 
276 Idem. 
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monumentos.  Para Oswald de Andrade, segundo Silviano Santiago, a utopia da sociedade 

brasileira não pode ser apenas a utopia europeia, mas a caraíba, a utopia do devorador, a 

utopia do presente, quando o saber selvagem atualiza a utopia européia, a qual, com todos os 

seus aspectos civilizacionais, não é capaz de dar conta da transformação das sociedades pela 

tecnologia, pois esta não lhes é estranha.  Essa postura crítica e reflexiva só é possível por 

aqueles a quem a tecnologia/modernização não é necessária, àqueles que vivem mais 

próximos da natureza e da satisfação natural de suas necessidades: os selvagens (Santiago in 

Novaes, 1987: 127-128). 

 Joaquim Pedro realizou uma adaptação cinematográfica da obra de Mário de Andrade 

na qual a influência de Oswald de Andrade fez-se perceber no recurso à alegoria e à paródia, 

características da estética tropicalista, tão em voga naquele momento.  A antropofagia está 

presente nas ações cotidianas, nas formas de as pessoas se relacionarem, na forma de 

atingirem seus objetivos, o que se encontra também no livro de Mário de Andrade, porém, no 

filme, adquire uma radicalidade tipicamente tropicalista, tipicamente oswaldiana.  Essa 

violência, própria de uma conjuntura em que o Estado se faz repressor, passa para os 

personagens, com tal naturalidade, que se incorpora à caracterização dos mesmos.277

 

  Por 

meio desse artifício, Joaquim Pedro promoveu uma identidade do público com o personagem 

principal e, ao não localizá-lo no espaço - pois as referências aos costumes, vestuário e 

comportamentos são comuns, como num processo de padronização próprio da expansão das 

sociedades de consumo - o cineasta chamou-nos a atenção de como estava sendo construída 

uma nova identidade nacional em tempos de “milagre econômico”: o homem brasileiro 

padronizado pelo mercado.  Da mesma forma, construiu a narrativa cinematográfica de forma 

a buscar essa mesma identificação: 

(...) Macunaíma é um filme que não tem close, para evitar a individualização dos 
problemas, para levar aquilo a qualquer brasileiro que pudesse passar por uma 
situação daquelas, que despreza qualquer limite rigoroso no enquadramento. O filme 
tem um enquadramento meio solto. Me acusaram de uma certa agressividade de 
subdesenvolvido que se sente espoliado. É a metáfora da antropofagia que passava por 
dentro do filme. O filme tinha uma leitura muito mais atenta de Oswald de Andrade do 
que de Mário de Andrade, no sentido de que era mais agressivo do que o livro. No 
livro, há uma referência ao apaziguamento maior do que no filme.278

 
 

                                                 
277 Idem, p. 195-196. 
278 Joaquim Pedro levou literatura às telas. Entrevista a Ute Hermanns. Folha de São Paulo, 21/04/1990. In  

www.filmesdoserro.com.br/jpa_entr_2.asp, em 22 de abril de 2011, às 21:33. 

http://www.filmesdoserro.com.br/jpa_entr_2.asp�
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 Macunaíma, o filme, transita entre os espaços da tradição e da modernidade.  Se as 

aventuras do personagem são preenchidas por encontros com lendas folclóricas brasileiras, o 

contato com a cidade, sua adaptação ao espaço urbano, representa a imensa capacidade de 

adequação do homem brasileiro às transformações em curso naqueles anos em que o filme foi 

produzido.  Esse jogo de idas e vindas caracteriza um espírito errático, indefinido, 

influenciável, entretanto, a forma como o personagem se adapta e se conforma pode ser 

considerada a pior possível: ao se transformar em consumidor voraz, torna-se, na realidade, 

engrenagem do sistema que deveria enfrentar e que estava personificado pelo personagem do 

gigante Venceslau Pietro Pietra. 

 Desde a abertura do filme, com o nascimento do personagem, representado por Grande 

Otelo, podemos ver como os elementos de tradição e de modernidade se confundem.  

Primeiramente, a presença de atores associados à chanchada, gênero popular sinônimo de 

produção barata, que hegemonizou a produção nacional nas décadas de quarenta e cinquenta - 

atores como Grande Otelo ou Wilza Carla foram símbolos desse tipo de produção.  Além 

desse recurso à estética das chanchadas, a interpretação naturalista dos protagonistas, sempre 

apelando para recursos, expressões e trejeitos, da comédia popular.279

 Ismail Xavier destacou, em sua análise de Macunaíma três aspectos que constituíram a 

espinha dorsal da narrativa fílmica: a relação do personagem principal com as máquinas, a 

identidade do arcaico e do moderno e a rejeição do malandro (Xavier, 1993: 139-160).  No 

primeiro aspecto, a relação com as máquinas se estabeleceria quando da chegada do 

personagem e dos seus irmãos à cidade grande.  Os personagens comportam-se como 

imigrantes vítimas do êxodo rural, que abandonam seus lugarejos de origem para tentar a vida 

na megalópole.  Com olhar assustado, mas também maravilhado, Macunaíma contempla a 

  A partir do seu 

nascimento até o final do filme, o personagem principal se comportará como uma criança 

mimada, incapaz de se solidarizar inclusive com seus próprios familiares, agindo sempre 

espontaneamente e instintivamente.  Outro ponto a ressaltar diz respeito aos espaços por onde 

transita o personagem principal: do interior à cidade grande, do meio rural ao meio urbano, de 

uma selva natural à uma selva de concreto.  Interior e cidade fundem-se, a violência que 

permeia as relações sociais permanece, a infantilidade demonstrada pelo personagem 

principal não desaparece.  Outra vez, o tradicional e o moderno confundem-se, sem que sejam 

traçados limites para cada um; outra vez, a postura do personagem é a mesma, mostrando sua 

passividade tanto diante do conservadorismo quanto da modernização. 

                                                 
279 MOTA, Maria Regina Paula. Tupi or not tupi. A dialética da “ninguendade” no cinema brasileiro. Op. cit., p. 

197. 
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modernidade estampada em artefatos industriais, automóveis e aparelhos eletrodomésticos, 

que inundam as ruas da cidade grande; o locutor em off explica: “já não sabia quem era 

máquina, quem era gente na cidade...” (Xavier, 1993: 144).  A proposta do filme é retomar o 

saber selvagem defendido por Oswald de Andrade, para realizar a crítica da desumanização 

promovida pela mecanização e o avanço tecnológico: o espectador, ao se identificar com os 

personagens/imigrantes, passa a ter condições de perceber o intenso processo de alienação ao 

qual está submetido pela modernização.  Não à toa, as alianças e as relações de Macunaíma e 

seus irmãos nesse universo desumanizado passam por personagens que estão à margem desse 

processo, como o mendigo, a prostituta e a guerrilheira. 

 Na construção do personagem, Joaquim Pedro optou pela tensão entre o arcaico e o 

moderno.  Macunaíma transita facilmente por esses dois universos.  Para superar seus 

obstáculos ou derrotar seus inimigos, vale-se de estratagemas próprios da sabedoria popular: a 

esperteza, a simpatia e o cinismo.  Assim, municia-se com elementos capazes de dar conta dos 

conflitos gerados por um autêntico darwinismo social, que está presente tanto no meio rural (a 

disputa por comida), quanto na cidade grande (a inserção no mercado consumidor).  Uma vez 

derrotado o gigante Venceslau Pietro Pietra e recuperado o muiraquitã, Macunaíma insere-se 

definitivamente na sociedade de consumo, não na posição de produtor, mas na de consumidor 

voraz (Xavier, 1993: 149-153).  Mais uma vez, ao realizar uma transição relativamente fácil 

entre o arcaico (o interior) e o moderno (a cidade grande), ao mesmo tempo em que 

demonstra que posturas adotadas pela tradição popular, como formas de resistência e 

sobrevivência, são utilizadas também como meios facilitadores na sociedade de consumo em 

expansão, Joaquim Pedro reforça a crítica ao processo de modernização que a sociedade 

brasileira vive no final dos anos sessenta.  A postura de Macunaíma, na verdade, não muda: 

suas estratégias são sempre as mesmas, quer seja para sobreviver no interior, quer seja para 

consumir na cidade grande.  Ambos os processos são alienantes, tanto a vida no interior 

quanto o consumismo na cidade grande, daí a facilidade com que os personagens se movem 

de um lugar para o outro, quando qualquer possibilidade de estranhamento se desfaz. 

 Essa identificação inicial do público com o personagem principal é produto de uma 

empatia pelo comportamento de Macunaíma, pelo fato de ele conseguir superar as 

dificuldades ou mesmo pelo fato de não se deixar dominar por qualquer forma de coerção que 

leve ao trabalho.  Macunaíma é incapaz de se sacrificar o mínimo que seja em prol de uma 

comunidade, de um grupo social.  Suas atitudes infantis são uma constante do começo ao final 

do filme, incapaz de esboçar um gesto que seja de solidariedade ou companheirismo; todas as 

suas projeções e ações têm a marca individualista e espontânea: visam a satisfazer desejos 



 237 

momentâneos, a atender interesses imediatos.  Aos poucos, a identificação do público vai 

esmaecendo-se, esvaziando-se, e o que antes era uma demonstração de afeto pela simpatia, 

aos poucos vai recaindo na crítica e no abandono do personagem principal à sua própria sorte.  

Ao retornar, na companhia de seus irmãos e sua companheira, ao lugarejo onde viviam, 

Macunaíma retoma sua preguiça e sua inatividade, nada produz e passa os dias na rede a 

descansar, sendo por isso abandonado.  Solitário, Macunaíma vai aos poucos caminhar para o 

seu final. 

 

(...) Considerado o contexto da rejeição dos irmãos, dissolve-se o elogio da preguiça 
como resistência cultural à dominação. Prevalece o olhar crítico endereçado a ela 
como puro individualismo. Os valores de uma antropologia do trabalho como traço 
humanizador prevalecem sobre outras posturas. O filme se recusa a privilegiar o 
simbólico e a festa como forças estruturantes da sociedade ou a associar Macunaíma 
com o elogio da contracultura. Permanecem o econômico e o político como 
fundamento da crítica: esta se endereça ao consumismo como traço da modernidade e 
ao conservadorismo militar. (Xavier, 1993: 155-156). 

 

 Macunaíma tornou-se um marco na produção cinematográfica brasileira por vários 

motivos, mas destacaram-se aqui, claramente, o uso de recursos técnicos modernos, como a 

fotografia a cores; a trilha sonora que variou de canções antigas à Jovem Guarda; a presença 

de atores e elementos cênicos ligados às chanchadas dos anos quarenta e cinquenta; a 

narrativa em tom de comédia popular, com o locutor em off conferindo à mesma um sentido 

irônico; a conquista do público, tornando-se sucesso de bilheteria.  Além desses elementos, 

podemos ressaltar também as inúmeras premiações recebidas em festivais nacionais e 

internacionais, inclusive a calorosa recepção na Mostra Informativa do Festival de Veneza, de 

1969, à qual Joaquim Pedro não pôde comparecer por estar proibido de sair do país, pois 

estava sendo processado com base na Lei de Segurança Nacional, tendo ficado, inclusive, 

preso por alguns dias após a edição do Ato Institucional nº 5. (Bentes, 1996: 102-103). 

 
De fato, Macunaíma parece um filme decidido a rupturas. O humor, a ironia, as 
músicas, a escolha do ator Grande Otelo, o recurso da narração, o uso frequente da 
linguagem popular, as referências ao cinema velho como a chanchada, que cria uma 
comunicação imediata, são alguns dos elementos cuja combinação fazem a distinção 
de Macunaíma. A intenção foi bem resumida por Joaquim Pedro ao desejar que as 
aventuras bem brasileiras de Macunaíma, herói de nossa gente, fossem capazes de 
divertir e dar o que pensar.280

 
 

                                                 
280 MARTINS, Ana Lúcia Lucas. Joaquim Pedro de Andrade, Macunaíma e a Indústria Cultural. In 

http://www.achegas.net/numero/quinze/ana_martins_15htm, em 26 de setembro de 2010, às 12:49. 

http://www.achegas.net/numero/quinze/ana_martins_15htm�
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 Rodrigo Mello e Franco de Andrade faleceu em abril de 1969, meses antes do final da 

produção do filme.  Sua participação durante a fase de pesquisa, construção do roteiro e início 

da produção foi intensa; seus contatos possibilitaram a Joaquim Pedro o acesso ao material 

necessário e os recursos fundamentais para a filmagem.  Talvez não tivesse gostado muito da 

forma como Joaquim Pedro adaptou a obra de Mário de Andrade, seu amigo e um dos 

principais mentores da criação do Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.  

Talvez o uso de recursos interpretativos próprios de Oswald de Andrade não o satisfizesse, 

dada a natureza crítica e revolucionária que colocava em questão alguns pressupostos que 

embasaram seu trabalho como intelectual e formulador de políticas na gestão e na recuperação 

do patrimônio nacional.  Talvez sua morte tenha retirado um pouco de sua influência junto a 

Joaquim Pedro, pois as filmagens da maior parte das cenas, inclusive aquelas de maior 

caracterização oswaldiana, aconteceram depois.  De qualquer forma, o diálogo com o 

Modernismo assumiu agora um novo rumo; da mesma forma que o diálogo com os 

pressupostos iniciais do Cinema Novo.  Iniciava-se outro momento para a sociedade 

brasileira, no qual o papel do intelectual foi revisto e a imersão na sociedade de consumo e na 

própria indústria cultural teve de ser feita, de uma forma ou de outra. 

 Ao criticar certos postulados modernistas dos intelectuais dos anos vinte e trinta, 

Joaquim Pedro questionou o processo de modernização autoritária ao qual estávamos 

submetidos, desde 1964.  Ao questionar esse processo, desenvolveu uma crítica ao 

tropicalismo, considerando-o incapaz de promover um entendimento profundo da sociedade 

brasileira, dos seus dilemas e dos seus conflitos.  No final do filme, Iara devora Macunaíma, 

representando a supremacia da tradição sobre a paródia, como se demonstrasse, também, a 

força das ideias de Mário de Andrade sobre as de Oswald de Andrade.  O Brasil permanecia 

uma incógnita e, nesse sentido, mais uma vez, Macunaíma, o filme, tornou-se um marco, 

afinal, dali para frente, nada mais foi como antes, nem a sociedade, nem os princípios que a 

norteavam, nem o cinema brasileiro. 
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Os difíceis anos setenta: intelectuais e sexualidade em tempos de 

repressão 
 

 Os anos setenta começaram sob o signo da repressão e da transformação: repressão 

relacionada diretamente ao Ato Institucional nº. 5, de dezembro de 1968, com o acirramento 

da censura e dos meios repressivos do aparelho de Estado; transformação provocada pelo 

crescimento econômico que modernizaria a sociedade brasileira e, no campo cinematográfico, 

pela criação da Embrafilme, em agosto de 1969, a qual possibilitaria mais recursos para a 

produção e uma maior abertura do mercado exibidor ao produto nacional.  A distribuição de 

Macunaíma realizou-se através dessa empresa estatal, tendo em vista o fim da experiência 

desenvolvida pela Difilm, em 1970, com sua fragmentação em várias empresas no setor da 

produção, deixando praticamente a distribuição nas mãos do Estado.  As mudanças estéticas e 

temáticas propostas por Macunaíma apareceram também em outros filmes produzidos por 

cinemanovistas, como Os Herdeiros, de Cacá Diegues; O Dragão da Maldade contra o Santo 

Guerreiro, de Glauber Rocha; e Como era gostoso o meu francês, de Nelson Pereira dos 

Santos, dentre outros.  Todos esses filmes têm como pontos em comum a inovação estética, 

proporcionada pelo uso de técnicas modernas, destacando-se a fotografia colorida, e a 

abordagem de temáticas mais populares, visando à maior aproximação com o público e à 

conquista de uma fatia do mercado exibidor, viabilizada em grande parte pela criação da 

Embrafilme. 

 É muito difícil compreender essa conjuntura de repressão-transformação, sem 

entendermos todo o processo econômico e social que a produziu e que ficou conhecido como 

“milagre brasileiro” ou “milagre econômico”.  Esse processo foi alicerçado nas políticas 

econômicas adotadas pelo Regime Militar após 1964, inicialmente de caráter recessivo, como 

no governo Castelo Branco (1964-1967) e, posteriormente, de caráter desenvolvimentista, 

ainda que fundamentada numa brutal concentração de renda, bens e meio de produção.  Esse 

processo gerou uma sociedade de consumo em franca expansão, na qual o barateamento dos 

produtos deu-se por causa do barateamento dos custos de produção, através de isenções 

fiscais e facilidade de crédito.  Os salários não acompanharam essa expansão e devido à 

intervenção estatal nos sindicatos e à proibição de greves ou manifestações de protesto por 

parte dos trabalhadores, operou-se na prática o congelamento.  A saída para aumentar a renda 

foi a alocação de todos os membros da família no mercado de trabalho, visto que a geração de 

emprego era crescente, dado o nível de crescimento e a expansão das empresas. A repressão 
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política, de um lado, e a farta expansão do mercado consumidor e dos meios de comunicação, 

de outro, particularmente dos setores de marketing e propaganda, fizeram que fosse forjada 

uma sociedade relativamente despolitizada, descrente da participação política, como forma de 

obter melhorias nas suas condições de vida, ao mesmo tempo em que vislumbrava a ascensão 

social unicamente por meio da inserção no mercado consumidor. 

 

Tais processos de subjetivação traduzem-se pela importância que é dada ao 
consumismo, à necessidade de ascender socialmente; “subir” na vida torna-se uma 
palavra de ordem. Acredita-se na excelência do sistema e as pessoas crêem que 
“subir” depende de suas virtudes pessoais, de seus méritos. Há uma aceitação quase 
unânime das regras do sistema; o “povão” e, em especial, a classe média aceitam 
passivamente que compete ao governo a resolução dos problemas. A nós compete 
trabalhar e/ou estudar e não nos imiscuir em política. (Coimbra, 1995: 24). 

 

 A expansão dos meios de comunicação, possibilitada por vultosos investimentos 

estatais, foi a mola mestra da engrenagem que forjou essa nova sociedade.  Destaca-se, 

claramente, a televisão como elemento de difusão e de agregação desses novos valores.  

Privilegiando o entretenimento, sujeitando-se às normas da censura e padronizando a 

produção audiovisual a ser difundida, a televisão brasileira transformou-se no principal 

depositário dos ideais modernizadores levados à frente pelo golpe militar de 1964.  As 

grandes empresas, nacionais e multinacionais, digladiaram-se em busca de um espaço de 

propaganda para divulgar seus produtos, ao mesmo tempo em que partilharam esse espaço, 

criando verdadeiros oligopólios que controlavam a informação e as formas de entretenimento.  

Ao lado das novas formas de comportamento e de sociabilidade, veiculadas em programas de 

auditório ou em telenovelas, foram difundidos os valores de patriotismo e de crença absoluta 

no governo que trabalhava e transformava, ao mesmo tempo em que eram apresentados os 

produtos de última linha para consumo.  Tudo se transformou, tudo se modernizou, tudo foi 

agregado a valores que forjaram um novo “homem brasileiro”. 

 
O domínio da grande empresa da indústria cultural, estabelecido à sombra do 
autoritarismo plutocrático, caracteriza um monopólio tecnológica e 
organizacionalmente avançado, o dos novos meios de comunicação social, que escapa 
inteiramente ao controle público. Mas não é um monopólio qualquer: difunde valores 
– morais, estéticos e políticos – que acabam por determinar atitudes e comportamentos 
dos indivíduos e da coletividade. (Mello, Novais in Schwarcz, 1998: 639-641). 

 

 Esse novo corpo social em formação levou-nos a refletir sobre o tipo de sociedade que 

se estava forjando naquele início da década de 1970: uma sociedade em que a censura coibia 

qualquer forma de crítica ou análise mais apurada; que se expandia derrubando fronteiras 
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internas e atingindo regiões ainda inóspitas, mas que também estimulava a concorrência e o 

consumismo de maneira desenfreada - “a sociedade brasileira passou diretamente de iletrada e 

deseducada a massificada, sem percorrer a etapa intermediária de absorção da cultura 

moderna” (Mello, Novais in Schwarcz, 1998: 640-641).  Por trás de todo esse processo, 

estava o Estado autoritário, gestor da modernização e da repressão política, tornando-se 

também um dos maiores investidores em marketing e propaganda, bem como comprador de 

espaços nos meios de comunicação, para divulgar a ação das empresas estatais e sua política 

de relações públicas, difundindo o patriotismo e a crença na sua própria capacidade como 

gestor do processo de modernização e como condutor da sociedade a uma nova fase de sua 

história. 

 Em 1970, Joaquim Pedro de Andrade produziu sob encomenda para o SENAC um 

curta-metragem que recebeu o título de A Linguagem da Persuasão.  Nesse filme, com 

somente nove minutos de duração, o cineasta explorou o desenvolvimento da linguagem 

publicitária, demonstrando como a mesma forjou valores e desejos, instigando as pessoas a 

consumirem.  Contou para isso, inclusive, com uma demonstração feita pelo designer e 

produtor cultural Aloísio Magalhães, o qual explicou as formas de atender às demandas das 

empresas para conferir melhor visibilidade aos seus produtos e provocar o interesse dos 

consumidores.  Muito embora tivesse exibição limitada, não tendo sido distribuído 

comercialmente nem disponibilizado para espaços alternativos pelos órgãos governamentais, 

o curta-metragem ganhou o prêmio de melhor filme na III Mostra Internacional do Filme 

Científico. 

 Nessa conjuntura de repressão e de transformação, com a produção de Os 

Inconfidentes, Joaquim Pedro de Andrade radicalizou sua postura crítica e aprofundou seu 

diálogo com a política cultural cinematográfica praticada pelo Estado autoritário, 

desenvolvendo, através da narrativa fílmica, uma nova forma de se abordar e de se 

compreender a história.  Afinal, o ministro da Educação e Cultura estabelecera um programa 

de incentivo e apoio às produções cinematográficas que tivessem um caráter histórico 

(abordando a vida de grandes vultos da nossa história, fatos marcantes etc.) ou que fossem 

também adaptações literárias, procurando valorizar a cultura brasileira. (Xavier, 1985: 27-31).  

Em produção feita inicialmente para uma rede de TV italiana, Joaquim Pedro enfocou a 

Inconfidência Mineira não a partir da ótica oficial, que privilegiava o heroísmo de Tiradentes, 

mas a partir da visão dos intelectuais que participaram do movimento: discussão sobre o papel 

do intelectual numa conjuntura repressiva, discussão sobre a concepção de história ao dar voz 

ao não oficial; discussão sobre a linguagem cinematográfica que teimava em não se enquadrar 
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nos estreitos limites traçados pelo Estado autoritário e pelo mercado.  Com os diálogos 

elaborados a partir dos Autos da Devassa, do poema de Cecília Meireles O Romanceiro da 

Inconfidência e de poemas dos próprios inconfidentes, Joaquim Pedro realizou um filme em 

que a personagem principal é o tempo: o tempo da devassa, o tempo do sonho, o tempo da 

reflexão (Bernardet, Ramos, 1988: 25-32).  Alinhou-se, no campo cinematográfico, com as 

críticas historiográficas contemporâneas feitas ao episódio da Inconfidência Mineira, bem 

representadas no trabalho de Kenneth Maxwell: A Devassa da Devassa. (Maxwell, 1985).281

 

 

Os Inconfidentes já é um passo adiante. É um filme diretamente político e 
indiretamente político em relação à atualidade política brasileira. Mas é um filme que 
trata diretamente da política, dos artistas envolvidos na política, da tentativa política 
de artistas, de pessoas de classe média e do comportamento dessas pessoas debaixo de 
uma repressão. Quer dizer: era a tentativa de fazer um filme sobre um problema 
contemporâneo, daquele momento, no Brasil, escudado neste historicismo. Porque 
ficava difícil para a censura cortar o que era historicamente exato como as falas de 
Tiradentes, as falas dos poetas da Inconfidência. É um filme que em relação a 
Macunaíma, fez as pazes com uma espécie de beleza cinematográfica, com certa 
comoção, emoção, sensibilidade, que Macunaíma recusava e pisoteava de maneira 
direta. Ficou um filme fechado, o que fazia parte orgânica dele, porque era um filme 
sobre a prisão, a resistência à repressão.282

 
 

 Nesse filme, aproveitando-se da brecha criada pelo próprio Estado autoritário ao 

incentivar produções cinematográficas de caráter histórico e comemorações em torno do 

sesquicentenário da independência, Joaquim Pedro procurou trabalhar especificamente a 

relação entre intelectuais e Estado em tempos de repressão.  Em outra entrevista, concedida a 

Sylvia Bahiense, Joaquim Pedro confidenciou que considerava os inconfidentes mineiros 

como revolucionários, ainda que de origem burguesa, com exceção de Tiradentes, que podia 

ser considerado egresso das camadas populares, e, assim, seu interesse era enfocar o 

comportamento desses intelectuais-revolucionários diante da repressão “extremamente real e 

cruel, objetiva, dura (...)”.283

                                                 
281 Encontramos uma análise cuidadosa e profunda de Os Inconfidentes em RAMOS, Alcides Freire, 

Canibalismo dos Fracos. Cinema e História do Brasil. São Paulo: Edusc, 2002. 

  Consequentemente, quis discutir como as vidas e os projetos 

políticos e individuais desses intelectuais poderiam ser reconstituídos, passado o período em 

que foram submetidos à brutalidade de um Estado autoritário.  O cruzamento do passado com 

o presente é indiscutível e Joaquim Pedro aproveitou-se da produção para realizar um outro 

diálogo, esse agora com a história. 

282 Um depoimento especial de Joaquim Pedro de Andrade. Folheto organizado pelo Cineclube Macunaíma na 
ocasião da Retrospectiva Joaquim Pedro de Andrade em 1976, no Rio de Janeiro. In 
http://www.filmesdoserro.copm.br/jpa_entr_2.asp, em 22 de abril de 2011, às 21:41. 

283 Entrevista de Joaquim Pedro de Andrade a Sylvia Bahiense. Programa Luzes, Câmera nº 31, exibido na TV 
Cultura em 08/06/1976. In http://www.filmesdoserro.com.br/jpa_entr_4.asp, 22 de abril de 2011, às 21:42. 

http://www.filmesdoserro.copm.br/jpa_entr_2.asp�
http://www.filmesdoserro.com.br/jpa_entr_4.asp�
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Na época de Os Inconfidentes, eu estava muito impressionado com aquelas pessoas – 
pareciam zumbis – que apareciam na televisão para renegar seus ideais. A tortura tinha 
quebrado a moral desses caras. O tema do filme era esse desbunde diante da ameaça 
de morte e a luta para prolongar a mísera vida – que seria mísera, mesmo, depois de 
um episódio desses. Além do mais, os conspiradores do século XVIII eram burgueses, 
e a conspiração, à semelhança da opção pela luta armada, era semelhante a um sonho. 
Na impossibilidade de fazer um documentário sobre a situação política daquela época, 
eu me utilizei dos Autos da Devassa. A censura não poderia cortar a letra da 
História.284

 
 

 Intelectuais e artistas do final do século XVIII e intelectuais e artistas do final do 

século XX.  Os dois grupos enfrentaram uma estrutura estatal autoritária e lutaram pela 

liberdade.  Tendo como base histórica os Autos da Devassa, a narrativa do filme não seguiu a 

ordem cronológica dos fatos, mas a dos depoimentos registrados nesses autos.  A 

interpretação dos atores rompeu várias vezes o estilo naturalista de interpretação de um dado 

personagem, dirigindo-se ao público, como se quisessem envolvê-lo nas tramas da 

Inconfidência, ou como se quisessem dialogar com o mesmo, confidenciando ou revelando 

suas angústias e dúvidas.  Seguindo essa forma narrativa, o filme comporta tempos 

diferenciados, que podem ser o tempo do passado, quando da ocorrência da Inconfidência 

Mineira, a prisão e o julgamento dos réus; o tempo do presente, como no Cinejornal que 

aparece ao final do filme, mostrando comemorações oficiais do dia 21 de abril; o tempo do 

sonho, quando da projeção dos desejos e das aspirações dos inconfidentes e o tempo da 

metáfora, quando da abertura e do encerramento do filme, com uma carne sanguinolenta, 

invadida por moscas, sobre a qual aparecem os créditos, sugerindo a violência, a execução, o 

esquartejamento (Bernardet, Ramos, 1988: 25-32).  Esses diversos tempos possibilitaram a 

postura crítica e reflexiva, e a narrativa fílmica corroborou tal postura a partir dos 

enquadramentos realizados pela câmera, quase sempre em espaços escurecidos e fechados, 

verdadeiramente claustrofóbicos, ou pelo foco centralizado no rosto dos personagens, quando 

estes se dirigem ao público espectador, revelando ansiedades, desejos e propostas, como se 

quisessem transformar esse mesmo público em cúmplice de seus atos revolucionários. 

 Ao final do filme, durante a execução de Tiradentes, são inseridas cenas das 

comemorações do 21 de abril de 1972, em Ouro Preto.  Estudantes, devidamente 

uniformizados, muitos carregando bandeiras do Brasil, aplaudem a cerimônia oficial, 

realizada na mesma praça principal onde os inconfidentes se encontravam, transitavam e 
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tramavam.  A câmera posiciona-se atrás e por cima de Tiradentes e a montagem faz que, ora 

os estudantes apareçam olhando para cima, como se olhassem na direção do patíbulo, ora o 

corpo pendurado de Tiradentes é visto por trás, na direção que seria imaginariamente ocupada 

pelos estudantes.  Tiradentes executado e estudantes como espectadores interagem no espaço 

imaginário construído pela montagem do filme: estudantes aplaudem a execução de 

Tiradentes; autoridades fazem discursos laudatórios sobre a liberdade e a inconfidência, nas 

comemorações da execução de Tiradentes; o cenário é Ouro Preto, ex-Vila Rica.  Passado e 

presente comunicam-se, como a demonstrar o nosso desconhecimento da luta travada por 

intelectuais e por artistas contra regimes autoritários, ou a nossa passividade diante desses 

fatos. 

 Outro tema que mereceu a atenção especial de Joaquim Pedro de Andrade foi a 

suposta “revolução de costumes” pela qual passava a sociedade brasileira, muito em parte 

radicalizada pelos efeitos do “milagre econômico”, que promoveu uma verdadeira 

mercantilização de sentimentos, corpos e desejos, corroendo as base sobre as quais se 

assentava a família, segundo o pensamento conservador brasileiro (Mello, Novais, 1998: 636-

638).  Trabalhando no campo cinematográfico, Joaquim Pedro produziu uma releitura das 

chamadas pornochanchadas e, ao mesmo tempo, promoveu um debate sobre essa suposta 

revolução de costumes ou revolução sexual à brasileira. 

 Essa postura, à primeira vista, poderia aparecer como estranha, contraposta à tradição 

cinemanovista em que o erótico e o sensual foram relegados a um segundo plano, diante das 

questões políticas e sociais, consideradas mais importantes.  Em alguns filmes, a 

impossibilidade de realização sexual numa conjuntura de crise era apresentada como algo 

impossível, caso de O Desafio, de Paulo Cesar Saraceni e de Terra em Transe, de Glauber 

Rocha.  Mesmo com Joaquim Pedro de Andrade, em O Padre e a Moça, tal realização não se 

efetivou plenamente: a rigidez das regras morais e dos padrões de comportamento 

prevaleceram sobre o amor do jovem casal, asfixiando-o.  Entretanto, o processo de 

modernização pelo qual passava a sociedade brasileira, entre o final dos anos sessenta e o 

início dos anos setenta, gerou um subproduto cinematográfico, com relativa aceitação do 

público e com um grande número de produções no eixo Rio-São Paulo: a comédia erótica ou 

pornochanchada.  Esse gênero cinematográfico chegou a representar boa parte da produção de 

filmes brasileiros entre 1969 e 1974, ocupando a estreita faixa de mercado reservada ao 

produto nacional e cativando um público, em expansão nos centros urbanos inchados com o 

êxodo rural, influenciado, do ponto de vista da estética do audiovisual, pela narrativa 
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televisiva.  Por outro lado, atraiu sobre si a crítica e a condenação tanto da censura do regime 

militar quanto de intelectuais considerados progressistas e opositores a esse mesmo regime. 

 
O moralismo acentuado, porém, não é privilégio apenas dos conservadores. 
Revolucionários como Glauber Rocha também incorreram nos mesmos exageros, 
perdendo-se num mar de erros depois de terem achado a pista do certo. Num texto 
pouco conhecido (Crítica, 01 a 07 de setembro de 1975) ele chegou a bradar: “este 
cinema de pornochanchada é o miserável espelho de um fascismo congênito. As 
pornochanchadas realizadas por analfabetos grossos e cafajestes de classe média 
servem apenas como relatório, informação do grau de fascismo. (...) As realizadas por 
diretores intelectualizados são piores ainda, porque revelam o acordo que alguns 
intelectuais covardes e fracos fazem com a sua própria consciência. (...) O mais grave 
é o fato desses cineastas falarem publicamente de seus filmes como produtos 
revolucionários, tentando iludir o Estado e o povo com as suas malandragens mal 
teorizadas e pior realizadas”.285

 
 

 O conflito entre cinemanovistas e produtores da pornochanchada realizou-se num 

cenário cultural marcado pela censura e pela expansão do mercado exibidor para acolher o 

produto estrangeiro.  Para os cinemanovistas, esse produto não só ocupava um espaço no 

mercado que poderia ser ocupado por filmes de maior qualidade, que expressassem realmente 

os anseios culturais da sociedade brasileira, mas também eram produtos de baixo nível, 

reunindo toda ordem de preconceitos, aviltando a mulher e reduzindo as relações sociais à 

mísera disputa sexual.  Em 1974, com a reformulação da política cultural de cinema, 

consubstanciada na reforma da Embrafilme e na criação do Concine (órgão regulador da 

produção e do mercado exibidor), esse debate foi acirrado, devido à disputa de verbas para 

produção junto à empresa estatal.  É nesse contexto que ocorreu a produção de Guerra 

Conjugal, de Joaquim Pedro de Andrade, inserindo no debate um novo fator: a forma 

diferente de abordar a sexualidade e o erotismo através da desconstrução das formas 

narrativas adotadas pela pornochanchada. 

 Na cena final do filme Guerra Conjugal, de Joaquim Pedro de Andrade, o personagem 

Nelsinho, interpretado por Carlos Gregório, afirma: “Agora, sim. Agora eu posso ir para casa, 

abraçar minha mulher, beijar meus filhos. Agora, eu me sinto bem”.  Essa declaração é feita 

diante de uma velha prostituta com quem tivera relações sexuais momentos antes.  A câmara 

fecha-se no vulto de Nelsinho, leve e satisfeito, afastando-se lentamente, por um corredor 

estreito de meia água, em direção ao sagrado recanto do seu lar imaginário.  Nesse momento, 

a comédia se perfaz: o grotesco da situação narrada resume em torno de si toda a conjuntura 
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marcada pela violência do Estado autoritário, a transformação acelerada de costumes e de 

padrões de comportamento, o início de uma política de transição lenta, gradual e segura e a 

hegemonia das pornochanchadas na produção cinematográfica nacional.  Guerra Conjugal 

tornou-se assim referência para o debate político e cultural realizado naquela época e articulou 

todas essas variantes, oferecendo perspectivas estéticas e políticas para lidar com elas. 

 Em 1974, teve início o governo Ernesto Geisel e com ele o processo de “distensão 

lenta, gradual e segura”, o qual previa maior aproximação com os meios intelectuais e 

algumas entidades representativas da sociedade civil, críticos da repressão política e das 

políticas econômicas desenvolvidas após 1964.  Dentro dessa proposta de diálogo e de 

aproximação, destacou-se a Política Nacional de Cultura, apresentada em 1975, e a 

reestruturação dos órgãos da área cultural, principalmente aqueles ligados à produção 

cinematográfica, com o fortalecimento da Embrafilme, como empresa fomentadora, produtora 

e distribuidora de filmes nacionais.  Muito embora a censura não diminuísse seu ritmo 

frenético de mutilação de produções culturais e de informação, há um relativo afrouxamento 

dos parâmetros que norteavam tal atividade, sendo provisoriamente suspensa, por exemplo, a 

censura prévia para determinados meios de comunicação, como os jornais da grande 

imprensa. 

 Da mesma forma, a violência do regime não foi reduzida, ocorrendo ainda inúmeros 

casos de desaparecimentos e de tortura de opositores políticos.  Essa violência difundia-se por 

toda a sociedade e reproduzia-se nas relações sociais, familiares e pessoais; o que era 

agravado pelo início da débâcle do “milagre econômico”, que gerara modernização e 

crescimento econômico, mas reduzira os investimentos na área social e não promovera a 

distribuição de riqueza.  Talvez por isso, José Carlos Avellar tenha identificado, em Guerra 

Conjugal, a violência como elemento essencial da narrativa, a agressividade latente que 

permeia todo o filme aparecendo em pequenos momentos de clímax em quase todas as cenas, 

ora de forma contida, ora exacerbada (Avellar, 1986: 143-157). 

 Ao chegar à casa de uma de suas amantes, por exemplo, Nelsinho chuta o vira-lata que 

estava sentado em frente à porta, uma violência gratuita, despropositada.  Dr. Osíris, 

representado por Lima Duarte, submete clientes e funcionárias, sempre se valendo de sua 

posição de “doutor”, forçando-as a relações sexuais em seu escritório, em seu sofá: sedução 

sim, mas com o devido temor reverencial das fêmeas submissas.  Amália e Joãozinho, 

personagens de Carmem Silva e Jofre Soares, agridem-se todo o tempo, por xingamentos, 

ameaças, pauladas e arma de fogo.  A violência é latente e está tanto nas frases sussurradas, 

como nos ambientes decadentes - pinturas descascadas, mobiliário quebrado ou sujo; ela está 
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presente, inclusive, nas relações sexuais: nas ofensas, depreciações, agressões e deboches.  

Joaquim Pedro misturou propositalmente a percepção da psicopatologia social com o desejo 

desenfreado, o sexo como artifício de afirmação daquele que deseja e a submissão do outro 

desejado; o diálogo com as pornochanchadas faz-se claro. 

 A problemática relativa à comédia erótica no cinema brasileiro e, mais 

particularmente, a sua grande expansão durante a década de setenta, justamente aquela em que 

foi posta em prática uma política cultural de cinema ambiciosa, é geralmente encarada de 

forma preconceituosa ou subestimando-se a facilidade de comunicação, o entrosamento com a 

época em que foi produzida e as condições de mercado então existentes.  Combatida pelos 

cinemanovistas, perseguida pela censura, rejeitada pelos órgãos estatais, embora possamos 

encontrar produções desse tipo apoiadas pela Embrafilme, as comédias eróticas vagavam 

como filhas bastardas, ocupando a estreita margem reservada ao filme nacional, mas 

alcançando, muitas vezes, sucesso de público (Ramos, J. in Ramos, F., 1987: 407-413; 

Bernardet, 1979: 89-91).  Essa característica, que poderia ser considerada uma grande 

vantagem, atraiu sobre esse tipo de produção toda a carga política antagônica da parte dos 

cinemanovistas e do setor oficial de cinema: em 1975, a Embrafilme já negava 

financiamentos a projetos que tivessem características de comédias eróticas.  Em entrevista 

concedida a Maria Rita Kehl, o crítico Paulo Emílio Salles Gomes, admirador do Cinema 

Novo, defendeu claramente que a Embrafilme só financiasse produções “culturalmente mais 

importantes”.286

. Essa postura mais ideologizada somou-se às críticas que resvalavam no senso comum 

do conservadorismo, atacando as pornochanchadas como se as mesmas fossem as únicas 

responsáveis pela capa de imoralidade de que se revestiu o cinema nacional.  Preconizaram, 

em oposição à comédia erótica, a produção séria, que abordasse os temas nacionais, que 

ministrasse lições de moral e civismo e que, se possível, seguisse os parâmetros estéticos e 

narrativos das produções cinematográficas hollywoodianas.  De toda forma, tivemos a defesa, 

por parte de muitos, de que o cinema brasileiro deveria ser, por natureza, a produção 

antipornochanchada. 

 

 Os aspectos positivos desse tipo de produção podem ser levados em consideração se 

adotarmos o conceito de atuação-limite, entendendo que esses filmes expressavam, na medida 

do possível, uma crítica subliminar ao regime, ao modelo econômico vigente, à 

mercantilização das pessoas e, ao mesmo tempo, abriam margem a formas de expressão de 
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caráter popular - visões do cotidiano de setores sociais urbanos, periféricos ou de uma classe 

média emergente - bem como abordavam, de forma tosca, superficial e até reacionária 

questões contemporâneas como a emancipação da mulher, a liberação sexual e a 

transformação de hábitos e costumes.  José Carlos Avellar, em seu artigo A Teoria da 

Relatividade (Avellar in Novais, 1979-1980: 63-96) chamou a atenção para o caráter grosseiro 

(e por isso de fácil comunicação) das comédias eróticas e sua relação com a censura, 

descortinando suas contradições.  Jean-Claude Bernardet realçou o caráter popular e 

subversivo das pornochanchadas e criticou a postura daqueles que se consideravam os 

verdadeiros defensores de uma cultura nacional na área cinematográfica, por não conseguirem 

apreender o que havia de popular nas comédias eróticas.287

 Conscientes desses processos, os cinemanovistas não permaneceram somente no 

debate e nas acusações; partiram para a prática e, na busca do mitológico público, adequaram 

as formas de sucesso a uma narrativa fílmica mais refinada e complexa.  Dessa experiência, 

saiu Guerra Conjugal, de Joaquim Pedro, produzido em 1974, mas somente liberado no ano 

seguinte, com dois cortes significativos impostos pela censura.

 De qualquer forma, grosseira ou 

subversiva, e aproveitando-se de todas as contradições possíveis do mercado cinematográfico 

brasileiro, as comédias eróticas conseguiram ocupar grande parte deste e sua comunicação 

com o público constituiu-se no principal obstáculo ao seu afastamento de cena, demorando a 

abrir espaço para as produções consideradas culturalmente mais importantes que, sem sombra 

de dúvida, para aqueles que apoiavam as mudanças em curso, foram veiculadas pela 

Embrafilme em sua nova fase. 

288
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  Adaptação de alguns 

contos do escritor Dalton Trevisan, compõe-se de três histórias que abordam relações pessoais 

e sexuais: um casal de idosos que cultiva o ódio; um advogado que seduz clientes e 

funcionárias; e um jovem, representante típico da classe média urbana, em busca de aventuras 

sexuais.  Nesse filme, Joaquim Pedro exercitou uma crítica mordaz à sociedade brasileira e ao 

vazio da revolução dos costumes que aqui se operava, estabelecendo, como fio condutor de 

toda a trama, a agressividade e a perversão e realizando uma desconstrução da narrativa 

fílmica presente nas pornochanchadas.  Nestas, precisamente, o fio condutor era o pretenso 

erotismo, que não se praticava plenamente porque era bloqueado pelo preconceito, pelas 

condições de classe, pela vulgarização do desejo.  Ao abordar essas formas de convívio 

através da violência que elas próprias engendravam, Joaquim Pedro decodificou a comédia 

288 RODRIGUES, João Carlos. O que aconteceu com Joaquim Pedro? Crítica, Rio de Janeiro, p. 21, 12/18 de 
maio de 1975. 
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erótica e trouxe para o campo da reflexão a maneira como nos relacionamos e nos desejamos.  

Do mobiliário envelhecido e desgastado às paredes em tijolo puro ou com pintura 

envelhecida; do jardim que mais parece um pobre roçado ao escritório desarrumado, onde a 

fotografia investe em cores neutras, sugerindo um aspecto de mofo; das casas de classe média 

suburbana ao apartamento cuja cama é uma boca escancarada com dentes e língua à mostra - 

tudo parece nos sugerir a existência de um desejo degradado. 

 
Aqui, Joaquim Pedro não busca atrair o espectador pela via do tosco e sim pela 
construção do kitsch. A iluminação e a cenografia não estavam atrás de um resultado 
final capenga. Eles estavam atrás da elaboração do “cafona” e do “brega” de uma 
maneira nítida, discreta e perceptível sem no entanto saltar aos olhos. Desde os 
créditos percebemos a procura por essa textura. O espectador encontra aqui uma “cor” 
e um “entorno” que lhe é familiar através desses recursos cênicos. O desleixo (ou a 
fabricação do desleixo) é deixado de lado. A decupagem é cuidadosamente trabalhada. 
Em Guerra Conjugal, o estranhamento e a busca pelo progressivo desconforto do 
espectador foram rigorosamente planejados. (...).289

 
 

 Em entrevista a Jean-Claude Bernardet e Sérgio Augusto, Joaquim Pedro de Andrade 

afirmou não ter preconceitos em relação à pornochanchada, reconhecendo nesse tipo de 

produção uma forma possível de ocupação do mercado cinematográfico nacional, que 

estabeleceu comunicação direta com amplos segmentos da sociedade, mesmo que tal 

comunicação se baseasse na ausência de crítica e na apreensão dócil da realidade, em que os 

papéis já estavam distribuídos e os protagonistas exerciam-nos não com fervor e dedicação 

necessários, mas sempre com resignação.290

 

 

Desde Macunaíma, o diretor defendia uma posição singular sobre a importância das 
chanchadas e das pornochanchadas no cinema brasileiro. Enquanto Glauber e muitos 
companheiros do Cinema Novo vociferavam contra o infantilismo degradante das 
chanchadas, Joaquim Pedro sai na defesa: “As pornochanchadas foram importantes 
após 1968 – época de maior virulência da censura em relação aos filmes políticos – 
para a conquista do mercado, para manter um diálogo com o povo, independentemente 
do seu conteúdo machista e reacionário e de seu esquema, que seguia sempre o mesmo 
fio narrativo: o machão, a mulher-objeto, os velhos ridículos, após a menopausa, os 
homossexuais vexaminosos”. Joaquim Pedro retoma os mesmos clichês, mas 
atravessados por uma violência e acidez que provocam no espectador um riso amargo. 
(Bentes, 1996: 120-121). 
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 Fazendo a relação política, Joaquim Pedro ressalta a inexistência de análise social nas 

pornochanchadas, o que não poderia deixar de ser, pois perderiam sua essência que era o 

desprendimento e a superficialidade.  A introdução do erotismo na constelação do Cinema 

Novo, ainda que sob uma lente crítica e reflexiva, abriu a perspectiva de um rico filão, 

criando-se, em torno dessa utilização, todo um discurso voltado para o combate à 

mercantilização vulgar do sexo e à inexistência de reflexão política séria sobre os usos da 

nossa sexualidade; viu-se a necessidade de se trabalhar o sensual na cultura brasileira dentro 

de uma ótica libertadora e não opressora, preconceituosa, machista, degradante.  Jean-Claude 

Bernardet, em artigo publicado na época, chamou atenção para essa relação: os intelectuais e 

os críticos do sistema rejeitaram as pornochanchadas, mas o filme de Joaquim Pedro de 

Andrade trouxe à tona o quanto tais produções se encontravam inseridas no cotidiano da 

nossa sociedade, nas relações sexuais, matrimoniais e pessoais.  Ao subverter todo o processo 

de construção da comédia erótica, Joaquim Pedro destacou a miséria social, intelectual e 

sexual que existe em nós mesmos.291

 Essa subversão afirmou-se no decorrer da própria trama: se, no início do filme, as 

mulheres são submissas - presas fáceis das vontades dos machos, o que é facilmente traduzido 

pela sua subserviência, pelas roupas sumárias que utilizam, pela sujeição completa aos 

desejos dos homens - no decorrer da trama, a situação inverte-se.

 

292

 Guerra Conjugal possibilitou esse diálogo com uma sociedade marcada pelo 

autoritarismo, pelo consumismo próprio das classes médias emergentes e pelo 

conservadorismo hipócrita, que transformaram o sexo em produto banalizado e perverteram 

as relações pessoais.  Joaquim Pedro apontou possíveis estratégias, baseadas numa estética 

  Nas cenas finais, 

Joãozinho falece, deixando viva sua viúva Amália, sorridente com seus poucos dentes à 

mostra, mas já fazendo planos para uma futura dentadura, a fim de ficar mais bonita; Osíris é 

seduzido por um ex-colega de faculdade, assumidamente homossexual, sem encontrar 

condições de reagir, passivo; Nelsinho, abalado por uma ex-amante que o humilhou, 

revelando a sua impotência, procura aconchego nos braços e no corpo de uma velha 

prostituta.  A desconstrução da narrativa das pornochanchadas resume-se na própria 

desconstrução do papel do macho na sociedade: a violência e a prepotência dão lugar a formas 

mais sofisticadas de domínio e sedução. 
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que, desconstruindo o grotesco e o autoritário, deu lugar à crítica e à sutileza que deveriam 

marcar tanto essas relações pessoais quanto as políticas, numa época de transição, como se, ao 

descortinar o que de mais conservador e hipócrita existia entre nós, indicasse onde 

acabaríamos se não tivéssemos cuidado. 

 Em entrevista a Sylvia Bahiense, no programa Roda Viva da TV Cultura, em 1976, 

Joaquim Pedro analisou a situação do cinema brasileiro naquele momento, abordando 

assuntos como a censura e as condições de produção. 

 

Eu acho que o destino do cinema brasileiro está muito ligado ao que acontece no plano 
político do Brasil. Eu acho inegável dizer que o cinema brasileiro se desvalorizou 
muito nos últimos tempos com o fechamento político porque a gente fica obrigado a 
tratar assim dos sexos dos anjos. Então o cinema que a gente faz vai ficando mais 
afastado dos problemas que realmente interessam às pessoas, do vigor que esses 
problemas têm. Tudo tem vigor num filme. Você mesmo procurando esses caminhos 
indiretos, ou você se perde nele, que é uma coisa muito frequente de se acontecer, 
muito provável, ou faz uma coisa muita alegórica, muito chegado no tosco e resulta 
pobre, porque hoje em dia um problema é muito menos que discutir, enfrentar aquele 
problema diretamente. Em consequência disso tudo, a originalidade, o vigor, de 
originalidade que vem de você tratar de problemas realmente brasileiros, como eles 
são, como eles se apresentam, aí também se perdem. De tudo isso, nasce um cinema 
que evidentemente não pode, já tivemos, por exemplo, as notícias, os relatos do último 
Festival de Cannes, supor que os filmes brasileiros possam competir naquele nível, 
porque é como se para eles tudo fosse permitido. Eles podem realmente tratar dos 
problemas e usar um tipo de linguagem que corresponda às tentativas, as inovações, 
ao que está se passando, ao que está acontecendo no mundo lá e cá, agora e hoje. Aí 
não pode, porque aí não sai o filme mesmo. Porque para fazer sair tem que de certa 
maneira castrar o filme inteiro.293

 
 

 A sobrevivência do intelectual crítico ao regime deu-se, entretanto, com o apoio 

estatal.  Mesmo assim, as condições que lhe foram oferecidas para produzir sempre estiveram 

marcadas pela ação desse mesmo Estado autoritário, por meio da censura ou de outras formas 

de coação.  Para enfrentar essas condições e tentar superá-las, na medida do possível, foi 

necessária a organização dos produtores e dos agentes culturais, que ocorreu na segunda 

metade dos anos setenta, após o início da proposta de abrandamento do autoritarismo feita 

pelos próprios detentores do poder, tendo à frente o presidente Ernesto Geisel, intitulada 

“distensão lenta, gradual e segura”.  O crescimento da sociedade civil, através de múltiplas 

organizações, foi uma resposta a esse limitado abrandamento e os cineastas não ficaram de 

fora desse processo. 
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 A criação da Abraci, em 1975, reunindo expoentes do Cinema Novo e outros 

realizadores e profissionais ligados à área, representou o primeiro passo na direção da 

fragmentação do discurso cinemanovista, que teve lugar a partir de 1978.  Fundada com o 

intuito inicial de organizar realizadores e outros profissionais da área de cinema para a 

discussão do direito autoral, a Abraci obteve algumas vitórias, reforçando o caráter 

corporativista e tornando-se, cada vez mais, entidade representativa de realizadores, dominada 

pelo grupo egresso do Cinema Novo.294

 

  Na gestão de Joaquim Pedro de Andrade, como 

presidente da entidade, buscou-se uma linha de atuação política mais independente da 

Embrafilme, a qual os referidos realizadores continuaram a apoiar em seus aspectos gerais, 

mas, naquele momento, tornando explícitas suas ressalvas e críticas.  

(...) Joaquim Pedro e a entidade dos realizadores - ABRACI - continuam a apoiar a 
Embrafilme, mas exigindo definições de Farias quanto à distribuição, ao capital 
estrangeiro etc. Para Joaquim Pedro, a Embrafilme “é necessária para enfrentar as 
multinacionais”. Através de uma política de democratização do capital, a minoria 
poderia ter acesso a ações, e exercer influência, através das assembleias, na orientação 
administrativa da empresa, na sua política cultural etc., enfim, exercer um mecanismo 
de controle. Bem, essas são as formas de luta de dentro a serem desenvolvidas pelo 
grupo de cineastas que Joaquim Pedro representa: apoio à Embrafilme, com 
independência.295

 
 

 A nova linha apresentava dois objetivos: primeiramente, queriam atualizar os 

realizadores para o debate político e cultural que se travaria após o governo Geisel e que já se 

mostrava com vigor em torno da questão sucessória na Embrafilme; em segundo lugar, 

buscando uma linha de atuação mais independente, procuravam articular-se contra o suposto 

perigo que representava a articulação entre os grandes produtores e a Embrafilme, o que 

ensejava a formulação de uma política cultural na área de cinema que privilegiasse 

exclusivamente grandes produções com retorno de bilheteria (Ramos, J., 1983: 147-148).  A 

concretização dessa nova linha política veio com a criação da Cooperativa Brasileira de 

Cinema, em maio de 1978, reunindo à sua frente Joaquim Pedro de Andrade, Leon Hirszman 

e Nelson Pereira dos Santos, entre outros.  Seus objetivos eram muito diversificados, pois iam 

da produção até a distribuição, tendo, inclusive, chegado a administrar algumas salas de 

projeção no Rio de Janeiro. Em entrevista concedida ao Jornal de Brasília, Joaquim Pedro de 

Andrade posicionou-se: 
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A Cooperativa tem 40 fundadores, entre os quais me incluo. Ela será uma das 
alternativas que precisamos criar para manter o cinema brasileiro independente dos 
favores oficiais personalizados, que vêm, sorrateiramente, substituindo o apoio 
governamental à indústria, e livre da mediocridade comercial privatista, que anda com 
a voz cada vez mais empostada. (...) A Embrafilme, mesmo com todas as suas 
contradições, viabiliza esse projeto de independência nacional, ao mesmo tempo que 
aproxima o risco de dirigismo governamental, caminho mais curto para as faces das 
multinacionais e até de conluio com a plutocracia local. 
(...) A Embrafilme deve ser democratizada, ampliando a participação da classe na 
minoria acionária da empresa, dominada hoje por um pequeno grupo de firmas e não 
de pessoas físicas, que não representam mais do que seus interesses particulares.296

 
 

 Não obstante a política cultural em andamento e o crescimento do apoio estatal à 

produção cinematográfica, em 1976 um acontecimento terrível deixou à mostra a verdadeira 

face do regime.  Contratado para fazer um documentário televisivo sobre a formação dos 

padres, que integraria a série Caso Especial, produzida pela TV Globo, Joaquim Pedro 

realizou um documentário diferente, partindo da experiência de jovens padres, possibilitando 

que expressassem as suas indagações sobre o papel da Igreja e a sua própria vocação e 

terminou por entrevistar o bispo de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, D. Adriano Hipólito, na 

época envolvido na defesa dos direitos humanos contra os grupos de extermínio que agiam 

livremente na Baixada Fluminense.  Joaquim Pedro, diante das declarações e das 

participações ativas de jovens padres na realização do filme, pensou em denominá-lo O Cristo 

dos Jovens, entretanto, como tal título poderia ensejar a adesão do cineasta ao movimento 

renovador da Igreja Católica, acabou por adotar o título de Vocações Sacerdotais, buscando 

postura a mais neutra possível (Bentes, 1996: 127-128).  Toda a gravação foi feita com 

equipamento e veículo da TV Globo e a entrevista de D. Adriano Hipólito aconteceu na parte 

da manhã, tendo almoçado juntos e, após, se separado. Joaquim Pedro e a equipe foram 

realizar algumas gravações na estação de trem, quando foram detidos pela Polícia Ferroviária 

sob a alegação de que tais gravações não eram permitidas.  Quanto a D. Adriano Hipólito, à 

tarde, logo após o almoço, foi sequestrado, torturado e seviciado, sendo abandonado ferido e 

sem sentidos em uma estrada da região, com o corpo pintado de vermelho. 

 

(...) E era um material rico, muito interessante e que de repente deu um bode porque 
eu entrevistei Dom Adriano Hipólito, aquele bispo de Nova Iguaçu, no mesmo dia do 
sequestro, do atentado, no mesmo dia, eu entrevistei ele de manhã com a caminhonete 
da Rede Globo e ele falou as coisas dele e eu acho que ele é um santo, um homem 
muito sério, bonito, generoso, corajoso, um homem ligado a coisas que valem a pena e 
depois que acabamos a gravação nós fomos almoçar com ele e depois do almoço 
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fomos fazer outra gravação e ele foi sequestrado. Na mesma noite jogaram uma 
bomba na casa do Roberto Marinho, e botaram outra bomba no carro dele, do sobrinho 
dele, diante da CNBB. (...).297

 
 

 Joaquim Pedro fez mais gravações e editou todo o material gravado, faltando somente 

a finalização do mesmo, entretanto, o trabalho foi interrompido e a Rede Globo cancelou o 

programa, arquivando o material e depois apagando as fitas gravadas.  Os limites para a ação 

do cineasta, mesmo contratado pela mais poderosa emissora de televisão do país, estavam 

colocados.  Não pouparam sequer o presidente das Organizações Globo, jornalista Roberto 

Marinho, nem o Bispo da Igreja Católica, D. Adriano Hipólito.  Essa experiência deixou claro 

para Joaquim Pedro que a linha que separava a liberdade de atuação dos intelectuais da 

possibilidade de intervenção e repressão por parte do Estado era extremamente tênue e que 

podia ser ultrapassada a qualquer momento. 

 Essa fragilidade, referente à atuação do intelectual em tempos de repressão e censura, 

mostrou-se mais uma vez, em 1977, quando Joaquim Pedro realizou a mais profunda crítica 

ao sexo como objeto de consumo e ao próprio cerne das pornochanchadas com o curta-

metragem Vereda Tropical, produzido para integrar o filme Contos Eróticos, composto de 

quatro histórias selecionadas, a partir de concurso de contos realizado pela revista Status, da 

Editora Três.  A direção e a filmagem dos contos couberam a Roberto Santos, Roberto 

Palmari, Eduardo Escorel e Joaquim Pedro de Andrade.  O episódio dirigido pelo 

cinemanovista, no entanto, foi alvo de uma forte censura, o que levou o filme a ser lançado 

somente em 1980.  Vereda Tropical aborda as estranhas preferências sexuais de um professor 

universitário.  Ao ser visitado por uma aluna, em sua casa em Paquetá, o referido professor 

desenvolve com a mesma um diálogo original e profundo, sobre o desejo, durante o qual o 

professor confessa sua predileção por frutas e, mais especialmente, pela melancia, fruta de 

grandes proporções, que o atraía por ser “tão quietinha, não me dá nenhum trabalho”.  

Continuando a troca de ideias, chegam a visitar uma feira livre, onde o mestre discorre sobre 

as propriedades sexuais de várias frutas e legumes ali encontrados.  A história ganha uma 

conotação deveras bizarra quando o mesmo ensaia uma relação sexual com uma melancia sob 

a observação da aluna.298

                                                 
297 Joaquim Pedro de Andrade: “Meus filmes são engraçados”. A Gazeta, Caderno Dois, Vitória, ES, 8 de junho 

de 1978. 

  Embora não contivesse cenas de sexo, nem de nudez, sequer 

pornografia, o filme de Joaquim Pedro de Andrade mexeu mais profundamente com os tabus 

sexuais.  É diante dos mais estranhos desejos que o sexo se mostra de forma integral, 

298 SIQUEIRA, Sérvulo. Arroz com Feijão e Pratos Tropicais. Filme Cultura, Rio de Janeiro, Embrafilme/MEC, 
n. 37, p.75-77, jan.- fev.-mar. 1981. 
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revelando que somos profundamente sexuais, logo, profundamente irracionais quanto aos 

aspectos que mais dizem respeito à satisfação, ao prazer. 

 
(...) O autor, ao mesmo tempo em que brinca com a censura, explicita a escolha de seu 
destinatário: o público adulto das comédias eróticas arrasadoras de bilheteria. É ele 
que pode ouvir e ver “sacanagem” – e no caso de Vereda Tropical ele mais ouve do 
que vê. Ao contrário de Guerra Conjugal, o filme não tem cenas de nudez feminina e 
as fantasias sexuais expostas nos diálogos são ditas sem o uso de um palavrãozinho 
sequer. (...).299

 
 

 Mesmo não tendo qualquer cena de sexo ou de nudez, Vereda Tropical foi 

completamente censurado.  Enquanto os outros filmes integrantes da coletânea sofreram 

poucos cortes, quase todos relacionados à nudez feminina, o filme de Joaquim Pedro foi 

completamente vetado, sendo liberada somente a parte final em que aparece o cantor de 

boleros Carlos Galhardo, interpretando a canção homônima.  A liberação só ocorreu no final 

de 1979, já no governo João Batista Figueiredo, após inúmeras pressões de entidades de 

classe, de intelectuais e de artistas, inclusive estrangeiros (Bentes, 1996: 125-126).  Naquele 

momento, a articulação política e a solidariedade que tanta caracterizaram os cinemanovistas 

já se tinham desfeito: o processo sucessório na Embrafilme e as novas perspectivas de atuação 

do Estado na área cultural acirraram conflitos e intensificaram diferenças e divergências.  

Vereda Tropical pagou caro pela audácia, pois, diante da inexistência de mecanismos que 

possibilitassem sua liberação, ou mesmo a diminuição dos prejuízos sofridos, revelou a 

complexa trama que envolvia cinemanovistas e Estado, a qual não passava somente pelos 

corredores da Embrafilme. 

 Nesse meio tempo, Joaquim Pedro foi convidado por Lúcio Costa para produzir, sob 

encomenda da Unesco e do Instituto do Patrimônio Histórico Nacional, um curta-metragem 

sobre Antonio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, tendo como base texto e roteiro produzidos 

pelo arquiteto.  O envolvimento de Joaquim Pedro com o projeto foi total e o barroco mineiro 

apareceu em toda a sua grandiosidade, não só nas imagens das obras produzidas pelo artista 

do século XVIII, como na trilha sonora e, particularmente, na narrativa fílmica adotada: a 

trajetória do artista foi narrada através da sequência de imagens de suas obras, em detalhes 

que sugerem suas condições físicas precárias bem como a sua genialidade para encontrar 

soluções que possibilitassem a continuidade do seu trabalho.  Esse envolvimento foi de tal 

monta que Joaquim Pedro deu ao seu filho o nome de Antônio Francisco (Bentes, 1996: 131-
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133).  No resgate de uma das preciosidades do patrimônio histórico nacional, objeto de 

profunda atenção de seu pai, Rodrigo Mello Franco de Andrade, Joaquim Pedro reencontrou-

se com a proposta modernista, com a tradição legada pela política de preservação e de 

restauração do patrimônio histórico e artístico e com o barroco, como alma de um sentimento 

mineiro de brasilidade.  Esse reencontro proporcionou a Joaquim Pedro a necessidade de 

repensar o Modernismo, naquele momento, à luz da redemocratização e da crise do “milagre 

econômico”. 

 

 

 

 

Os anos 80: o fim das utopias 
 

 Em 1980, Joaquim Pedro iniciou a produção de O Homem do Pau-Brasil, filme 

baseado na trajetória política e literária de Oswald de Andrade.  Nessa produção, o cineasta 

retomou diretamente o tema do Modernismo, agora sob o viés claro e inequívoco da 

influência oswaldiana, ainda que, em Macunaíma, tivesse sido criticado justamente por 

interpretar a obra de Mário de Andrade sob esse mesmo viés, ao realçar na narrativa fílmica 

elementos característicos da proposta antropofágica defendida por aquele autor.  A influência 

oswaldiana foi, no entanto, refutada pelo próprio Joaquim Pedro: 

 

Não sei se fiz uma leitura oswaldiana de Macunaíma – comenta Joaquim Pedro que 
discorda dessas críticas. A própria obra é que contém elementos familiares ao 
pensamento de Oswald. Ele próprio não se cansou de afirmar, inclusive para o próprio 
Mário, que Macunaíma deveria ser tomado como o marco da antropofagia. Agora, ao 
estruturar O Homem do Pau-Brasil, confesso que não tive preocupações desse tipo. 
Tudo será tratado com a irreverência de Oswald. E já que tinha que ser assim, não tive 
outra alternativa a não ser deixar que as ideias acontecessem.300

 
 

 Nessa mesma entrevista, Joaquim Pedro propôs um “banquete tropical para 

comemorar a existência de um anti-herói”, o qual foi apresentado em três fases de sua vida: 

uma primeira fase, na qual se formaram a consciência intelectual e artística; uma segunda 

fase, quando se deu o engajamento ao movimento modernista; e uma terceira, quando ocorreu 

a conscientização política marxista e passou a defender claramente a utopia revolucionária.  
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Assim, o personagem Oswald de Andrade, no filme, não sofre as mudanças do tempo, não 

envelhece, permanecendo o mesmo do início ao final do filme.301

 Outro elemento, destacado por Joaquim Pedro, foi a presença feminina na vida e na 

obra de Oswald de Andrade, sendo definido pelo próprio cineasta como seu “polo dialético”.  

As mulheres influenciaram Oswald de Andrade e, mais do que isso, foram o autêntico objeto 

e cerne de sua produção literária e de sua proposta política.  O “matriarcado antropofágico”, 

defendido por Oswald de Andrade, revelou seus desejos quanto à emancipação da mulher, 

numa sociedade conservadora e autoritária, e destacou a perspectiva de que a transformação 

dessa mesma sociedade só seria possível na concretização de uma utopia na qual o papel 

feminino fosse realçado.  Assim, a ênfase do filme recaiu sobre os personagens femininos, 

abundantes na obra e na trajetória de Oswald de Andrade, conferindo-lhes um protagonismo 

que, certamente, ofuscou o papel dos homens. 

  Tem-se um Oswald de 

Andrade revelador de suas próprias contradições: um indivíduo provinciano, vinculado às 

elites econômicas paulistas; e um indivíduo cosmopolita, aberto às influências inovadoras das 

vanguardas artísticas europeias bem como à cultura popular de resistência, existente na 

sociedade brasileira. 

 
Tarsila constituirá uma presença muito forte no filme. Num dado momento, tanto 
Oswald como Tarsila, Paulo Prado e Mário de Andrade descobrem a Europa. Eles 
apreendem esse mundo absorvendo as impressões passadas através de seus próprios 
filtros culturais. É essa Europa transfigurada que eu quero exibir no filme e que está 
retratada na pintura de Tarsila. Creio que o que aconteceu com todo aquele grupo na 
época foi talvez um processo antropofágico. Eles devoraram a Europa. Chegaram, 
como disse Oswald, ao “umbigo do mundo”, e só então redescobriram o Brasil.302

 
 

 Ao negociar com os herdeiros de Oswald de Andrade os direitos autorais sobre sua 

obra, Joaquim Pedro preferiu abrir mão da exclusividade, pois, em sua opinião, produziria 

uma livre interpretação da vida e da obra de Oswald de Andrade.  Assim, procurou transpor 

para o cinema uma trajetória do escritor que pudesse servir tanto de referência para aqueles 

que estudassem e conhecessem profundamente a sua produção, quanto para aqueles que não o 

conhecessem, os quais poderiam compreender e absorver suas principais ideias.  Outra vez, 

Joaquim Pedro realizou uma espécie de catarse dos ideais modernistas de 1922, com a 

trajetória da pessoa mesmo de Oswald de Andrade, e não mais com um personagem criado 

pela ficção literária, no caso de Macunaíma.  O estudo e a pesquisa para a produção do filme 

contou com a participação de Susana de Moraes, filha de Vinicius de Moraes, estreante na 
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produção cinematográfica, que também assumiu a posição de assistente de direção de 

Joaquim Pedro. 

 
Oswald tinha certamente uma personalidade alucinante e alucinada. Sua maior loucura 
consistia no ato puro de viver, com todas as consequências que essa aventura exige. 
Ele deu tudo que tinha aos seus amigos, morreu pobre e sozinho. Uma personalidade 
muito forte, o convívio com Oswald não fugia à regra: era muito difícil. Filho de alta 
burguesia, assim como quase toda a intelectualidade modernista, as idas à Europa 
foram uma constante na vida de Oswald e seus amigos. Dessa visão do Brasil 
colonizado, iludido e espoliado, foi através do binóculo europeu que nasceu a 
antropofagia como a mais lúcida abordagem da intelectualidade brasileira. Durante 
seu tempo nunca se reconheceu em Oswald o grande escritor e criador de ideias que 
ele era. Foram necessários quase cinquenta anos para seus textos serem redimidos do 
esquecimento pelos tropicalistas em 68/69.303

 
 

 Num cinema em que os problemas pareciam perpetuar-se, os retornos eram constantes.  

No caso de Joaquim Pedro, o retorno apareceu na discussão a respeito da antropofagia: o 

antropofagismo como uma forma de se conhecer e desvendar o Brasil, como havia feito em 

Macunaíma, no final da década de sessenta.  Naquela época, o Tropicalismo estava posto na 

ordem do dia e a recuperação de Oswald de Andrade fez-se através da montagem de suas 

peças, da reedição de seus livros, da divulgação de seus pensamentos.  No início dos anos 

oitenta, a situação apresentava-se de forma diferente: o debate cultural estava assentando-se 

sobre novas bases e tinha como rumo a crítica às produções apoiadas pela política oficial que 

tanto espaço haviam obtido nos duros anos setenta.  A recuperação de um tema que fora 

encerrado de forma abrupta, com o AI-5, representava, portanto, mais uma contribuição a um 

período de indefinições, quando critérios absolutos a respeito de identidade nacional ou de 

cultura brasileira eram dogmas que se constituíram verdadeiros obstáculos na formulação de 

uma crítica cultural que propusesse maior democratização e maior diversidade na produção 

cultural.  O Homem do Pau-Brasil situou-se nessa perspectiva e sua narrativa, de caráter 

eminentemente antropofágico, procurou misturar a vivência pessoal com a absorção e a crítica 

de padrões culturais europeus; em suma, mistura que bem serviu para demonstrar o quanto 

era, e ainda é, complexa a questão cultural brasileira. 

 
Lendo-se o roteiro de O Homem do Pau-Brasil, sente-se fortemente o estilo de 
Oswald, sua forma de abordar o real: o deboche, a irreverência política, a 
antropofagia, enfim, todo aquele prato indigesto a certas facções da esquerda cultural.  
É o caso de se perguntar em que medida Oswald será aceito, desta vez, no atual 
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momento por que atravessa o Brasil. O Homem do Pau-Brasil não é a simples 
biografia de um homem ou uma época, não é antropológico nesse sentido, mas um 
produto cultural de inegável atualidade, a atualidade que ainda não foi reconhecida em 
Oswald de Andrade, obra e vida.  O Homem do Pau-Brasil é uma bomba cultural 
como foram João Miramar, Serafim Ponte Grande, Manifesto Pau-Brasil e a semana 
de 22.  Como foi também uma bomba o movimento tropicalista que nos devolveu a 
herança dos modernistas num momento político tão exigente como 68.304

 
  

 Outra vez, o imperativo da adaptação literária marcou a obra de Joaquim Pedro, agora, 

de forma mais fragmentária, remetendo-se a aspectos biográficos tanto quanto à produção 

literária de Oswald de Andrade.  Ao desenvolver uma narrativa fragmentada, em que 

episódios da vida de Oswald de Andrade se misturam e se intercalam com passagens de suas 

obras, Joaquim Pedro fez clara opção por um tratamento dialético, no qual ideias, fatos e 

personagens se misturam e se confrontam, gerando muitas vezes cenas caóticas que são 

resolvidas sempre com deslocamentos.  Assim, tanto os personagens estão em constante 

movimentação, quanto as suas ideias e posturas estão em constante transformação. 

 

A praga de O Homem do Pau-Brasil é o excesso de informação cultural. Trata-se de 
um filme para ser visto por quem nunca ouviu falar de Oswald de Andrade, nem do 
Modernismo. É quando ele realmente funciona. No entanto, as pessoas que dispõem 
desse tipo de informação entregam-se quase irresistivelmente ao exercício da 
decifração. Isto é muito esgotante. Por outro lado, o filme é denso demais. Tem uma 
quantidade suicida de palavras por metro linear. E eu ainda teria posto mais, se 
coubesse. A meu ver, as críticas são pertinentes, pois tocam em defeitos do filme. Mas 
eu não quis renunciar a esses excessos, que, ainda hoje, me parecem fundamentais.305

 
 

 Dois atores representaram o personagem Oswald de Andrade: um homem, Flávio 

Galvão, e uma mulher, Ítala Nandi.  Essa dualidade seguiu a proposta de Joaquim Pedro de 

demonstrar a contradição presente no pensamento do escritor.306

                                                 
304 BUENO, Wilson, DIAS, Ricardo. Joaquim Pedro e o Homem do Pau-Brasil. Op. cit., p. 55. 

  No decorrer do filme, a 

figura feminina vai assumindo cada vez mais o protagonismo, reservando à figura masculina 

uma posição secundária.  É o lado feminino de Oswald de Andrade, interpretado por Ítala 

Nandi que mais explicitamente assume posturas masculinas, principalmente no trato com as 

mulheres.  Essa dualidade resvalou para a própria narrativa fílmica: as cenas se sucedem, 

sugerindo ausência completa de ordenação, de fio condutor para a trama.  Esse elemento, 

longe de ser uma falha na narrativa, foi uma aposta do cineasta no caos criativo: se os 

305 CARNEIRO, Geraldo. Joaquim Carlos Mario Oswald Pedro de Andrade. A literatura como suporte. Op. cit., 
p. 46. 

306 VIEIRA, João Luiz. Bibicos e Tataronas versus Pau-Brasil. Crítica de O Homem do Pau-Brasil. Filme 
Cultura, Rio de Janeiro, Embrafilme / Ministério da Educação e Cultura / Departamento de Assuntos Culturais, 
n. 40, Ano XV, p. 78-80, agosto/outubro 1982. 
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diálogos eram interrompidos, é porque as ideias que os norteavam não se encontravam bem 

desenvolvidas; se as locações mudavam, ou os cortes aceleravam a passagem de uma cena 

para outra, é porque a relação espaço-tempo que caracterizava determinada situação já se 

havia desfeito, sendo necessária a criação de outra forma de relação.  Assim, de forma caótica, 

porém seguindo um fio condutor que não desprezava uma determinada cronologia, própria do 

relato biográfico, o cineasta conduziu o público à fruição do tempo presente, um presente em 

constante movimento e transformação. 

 

Eu tinha um material verbal muito rico, extraordinariamente rico e achei que seria uma 
pena perder aquele material em função de uma cadenciação mais tradicional. Preferi 
cair numa forma nova. Não que eu tenha feito para experimentar alguma coisa. Essa 
coisa de não domar o filme me levou a ir aceitando que tinha uma riqueza grande 
aliada ao desequilíbrio. Acho que fiz um filme curiosamente desequilibrado, e acho 
também, e já achava antes, que os filmes que nos movimentavam no sentido criativo, 
os filmes que nos mobilizavam, que nos pareciam no final das contas mais 
importantes, eram os desequilibrados. Quando a gente equilibra muito chega a uma 
forma fechada. Enquanto que estes mais descabelados, com coisas incompletas, 
porque o desequilíbrio vem daí, estes filmes resultam mais criativos, dão uma 
catapulta pro cara ir em frente.307

 
 

 Segundo José Carlos Avellar, a opção de Joaquim Pedro por uma narrativa 

fragmentária, em constante movimento, reproduziu no filme o modo de escrever de Oswald 

de Andrade, principalmente, os relatos memorialísticos produzidos pelo escritor.  Todas as 

suas obras apresentam como características, um “jeito telegráfico, descontínuo, frases 

sintéticas muito bem construídas, uma pedrada cada uma delas”.308  Essa semelhança foi 

percebida também no próprio estilo, na utilização da paródia, tanto na obra de Oswald de 

Andrade, quanto no filme de Joaquim Pedro, e se faria presente nos elementos da narrativa 

fílmica, como o enquadramento, a iluminação, o vestuário, a cenografia, a interpretação dos 

atores, dentre outros.309

                                                 
307 AVELLAR, José Carlos. Joaquim-Oswald-Mario-Pedro-De-Andrade-Rocha. O homem do Pau-Brasil: um 

filme descabelado de Joaquim Pedro dedicado a Glauber Rocha e inspirado na antropofagia de Oswald de 
Andrade. Jornal do Brasil, 05/05/1990, in 

  No filme, como nas obras literárias de Oswald de Andrade, tem-se a 

metalinguagem, que produz uma forma de sátira ou de crítica humorística à sua própria 

produção.  Tudo isso resultou na presença constante do humor, como forma de expressão 

mais identificada aos conflitos, transições e debates dos quais faziam parte os personagens do 

filme, ao percorrer a trajetória de Oswald de Andrade, inclusive, os dois personagens que o 

www.filmesdoserro.com.br/jpa_entr_2.asp, em 22 de abril de 2011, 
às 21:31. 

308 Idem. 
309 VIEIRA, João Luiz. Bibicos e Tataronas versus Pau-Brasil. Crítica de O Homem do Pau-Brasil. Op. cit., p. 

79-80. 

http://www.filmesdoserro.com.br/jpa_entr_2.asp�
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interpretam, tanto o masculino, quanto o feminino.  Da mesma forma, a permanente tensão 

entre o luxo e a miséria, a elegância e a vulgaridade, fez-se presente de forma satirizada: todos 

compunham o mesmo ambiente, todos convivem harmoniosamente e, através do processo de 

fruição comum, em que se misturavam personagens de distintas classes sociais e grupos 

étnicos, a paródia se afirmava: a construção de uma sociedade igualitária passava 

necessariamente pelo despojamento dos bens materiais, pelo fim da propriedade privada, pela 

liberdade sexual. 

 No filme não foram identificados os principais personagens do movimento 

modernista, embora transitassem em torno de Oswald de Andrade; por outro lado, os 

personagens femininos mais importantes receberam outros nomes: Tarsila do Amaral é 

Branca Clara e Patrícia Galvão, Rosa Lituana.  O filme segue determinada ordem 

cronológica, dividindo-se em três partes: numa primeira parte, o envolvimento de Oswald de 

Andrade com as ideias modernistas e sua ruptura com os vínculos que o prendiam à vida 

provinciana e familiar; numa segunda parte, as viagens, nas quais se destacava a presença de 

Tarsila do Amaral (Branca Clara, no filme); na terceira parte, a adesão do escritor às ideias 

marxistas e revolucionárias, culminando na ascensão utópica do matriarcado antropofágico, 

quando se destacou Patrícia Galvão, a Pagu (Rosa Lituana, no filme).  Nessa terceira parte, 

vemos a “deglutição antropofágica” dos ideais marxistas revolucionários por meio do enfoque 

carnavalesco, verdadeiramente tropicalista, reproduzindo a proposta das peças teatrais de 

Oswald de Andrade: O Rei da Vela, A Morta e O Homem e o Cavalo.310

 

 

O Homem do Pau-Brasil foi feito para quem não sabe nada de Oswald de Andrade. 
Para gostar do filme basta ser esperto, irreverente e ter senso de humor – qualidades 
brasileiras. Pode ser analfabeto de pai e mãe. Não é teste de inteligência nem de 
boçalidade. É uma fita sobre a vida de artista. Quem procurar o Oswald no filme não 
acha, porque não tem um, tem dois. Uma mulher e um homem, gerados pelo mesmo 
personagem. Curtem as mesmas mulheres, as mesmas camas e uma intimidade 
insólita. O que no roteiro eram falas de Oswald virou fala de Oswald como seta para 
cima ou do Oswald com cruz para baixo – sem sombra de dúvida sobre qual cabia a: 
era evidente. Esse processo fez de um monólogo (ou de um discurso de toda a vida) 
uma conversa de personagens que contracenam sem necessariamente se opor e que 
vão se aproximando para o conflito e a síntese, a opção pessoal definidora, a 
devoração da outra saída e o impulso para a frente, para a realização entre nós da 
utopia subversiva que é o matriarcado antropofágico. Sem perder identidade, estatura, 
nem altivez, o falo se clitoriza.311

 
 

                                                 
310 Idem, p. 79. 
311 ANDRADE, Joaquim Pedro de. O Matriarcado Antropofágico. Folha de São Paulo, 06/03/1982. In 

www.filmesdoserro.com.br/jpa_entr_2.asp, em 22 de abril de 2011, às 21:30. 

http://www.filmesdoserro.com.br/jpa_entr_2.asp�
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 O Homem do Pau-Brasil foi o último filme produzido por Joaquim Pedro de Andrade.  

A aceitação junto ao público não foi boa e a sua distribuição foi marcada por uma série de 

dificuldades por conta de a reserva de mercado para o filme brasileiro, existente na época, ter-

se transformado em um obstáculo, dado o grande número de produções nacionais que ainda 

aguardavam sua distribuição.  A crítica ao filme foi extremamente severa e muitos intelectuais 

e artistas acusaram Joaquim Pedro de destruir a imagem de Oswald de Andrade.  Mesmo 

assim, recebeu o prêmio de melhor filme no Festival de Brasília de 1981 e foi aclamado pela 

crítica e pelo público no Festival de Verona de 1983 (Bentes, 1996: 147-148). 

 Entre 1982 e 1988, Joaquim Pedro apenas produziu alguns roteiros e participou 

ativamente dos debates em torno do cinema brasileiro e das articulações políticas que 

aconteciam na época.  A Embrafilme havia mudado de direção por duas vezes entre 1979 e 

1982: na primeira vez, o diplomata Celso Amorim substituíra o produtor cinematográfico 

Roberto Faria, que a presidira durante o quinquênio 1974-1979, época áurea do cinema 

brasileiro; em 1982, o mesmo Celso Amorim foi substituído pelo tecnocrata Roberto Parreira, 

em virtude da produção do filme Prá Frente Brasil, de Roberto Faria, considerado ofensivo às 

Forças Armadas e censurado antes de seu lançamento previsto para março de 1982.  Joaquim 

Pedro tinha uma relação de amizade com Celso Amorim e, juntamente com David Neves, fora 

um articulador de sua candidatura à presidência da Embrafilme em 1979, contra a vontade dos 

produtores, liderados por Luís Carlos Barreto, que preferiam Gustavo Dahl, então presidente 

do Concine, órgão regulador da produção e do mercado cinematográfico brasileiro.  A 

mudança no comando da Embrafilme coincidiu com o lançamento de O Homem do Pau-

Brasil, considerado um fracasso de público e de bilheteria e tudo isso - somado ao fato de que 

mudanças na política de financiamento de filmes e de distribuição teriam que ser feitas, 

devido às pressões de outros grupos de cineastas e do próprio mercado exibidor - condenou 

Joaquim Pedro a certo ostracismo.  Não voltaria a produzir mais. 

 O primeiro roteiro produzido foi intitulado O imponderável Bento contra o Crioulo 

Voador (Andrade, 1990), inspirado no livro O loteamento do céu, que narra a história de São 

José de Cupertino, um santo que levitava, e foi escrito por Blaise Cendrars, intelectual franco-

suíço que estivera no Brasil na década de 1920 e desenvolvera forte amizade com Mário e 

Oswald de Andrade, dentre outros modernistas, tendo-os acompanhado, inclusive, numa 

viagem ao interior do país, realizada naquela época.  Nesse roteiro, Joaquim Pedro misturou 

numa mesma trama, a violência do regime militar, o autoritarismo das elites brasileiras, a 

superficialidade das relações amorosas e sexuais, o misticismo e a cultura popular.  Criticou 

os colunistas sociais que proliferavam na grande imprensa brasileira, as fúteis mulheres da 
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elite atentas aos modismos e ávidas por qualquer forma de prazer que rompesse com padrões 

e costumes, os místicos que se isolavam da sociedade refugiando-se em um mundo à parte, 

em que os conflitos sociais pareciam inexistir. 

 

No roteiro de O Imponderável Bento, Joaquim Pedro atinge uma suprema liberdade e 
domínio da narrativa, dos diálogos, um estilo, marca, que construiu a cada filme. 
Revendo sua obra, esse domínio e sofisticação estilística surgem como uma evidência 
e revelação. A grandeza, o rigor conceitual, a lucidez, a violência do seu cinema têm a 
força de uma implosão, minando a narrativa de dentro. (Bentes, 1996: 155). 

 

 O roteiro, extremamente inspirado, não recebeu qualquer tipo de apoio da Embrafilme 

ou de qualquer órgão estatal.  Impossibilitado de produzir o filme, Joaquim Pedro esmerou-se 

no trabalho de preparar com dedicação seu roteiro, de forma a deixar tudo preparado para 

qualquer mudança que porventura pudesse acontecer.  Os tempos, no entanto, eram outros.  

Com a transição democrática e a posse de José Sarney como presidente da República, a 

sociedade brasileira mergulhou em profundos debates que envolveram todos os setores, 

inclusive a cultura.  Tancredo Neves, presidente eleito e que não tomara posse devido a 

problemas de saúde, deixara para seu vice-presidente, José Sarney, um ministério todo 

montado.  Uma das novidades mais bem recebidas foi a criação do Ministério da Cultura, 

assumido pelo intelectual mineiro Aluísio Pimenta, separando-o do setor da Educação, ao 

qual estava profundamente ligado desde os anos trinta.  A política cultural passou por uma 

profunda reformulação e, igualmente, a política voltada para a área cinematográfica, sendo 

criada em 1985 a Comissão Sarney-Pimenta, aberta às representações variadas do setor 

cinematográfico: dos cineclubes aos grandes exibidores; dos curta-metragistas e 

documentaristas aos grandes produtores.  Joaquim Pedro participou dessa Comissão ao lado 

de outros cineastas como Leon Hirszman e Nelson Pereira dos Santos.  A articulação montada 

em 1977, quando da criação da Cooperativa Brasileira de Cinema, manteve-se, mas os tempos 

eram outros. 

 Em entrevista à jornalista Maria do Rosário Caetano, Joaquim Pedro destacou a 

existência de dois tipos de cineastas no Brasil: “os cineastas de mercado e os cineastas de 

invenção”.312

                                                 
312 Joaquim Pedro: O Cinema Novo no Underground. Maria do Rosário Caetano, repórter especial. Correio 

Brasiliense, 07/09/1985. 

  Os primeiros produziam filmes obedecendo a certa padronização estilística, 

atendendo às demandas do mercado exibidor: filmes que contavam com elencos estrelares, 

geralmente formados na televisão, roteiros com estruturas simples abordando histórias de 

violência ou romances.  Esses cineastas produziam filmes consumíveis, que encontravam 
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facilmente espaços para distribuição, nem que fossem como produtos complementares aos 

filmes estrangeiros e, ao mesmo tempo, contavam com o apoio dos grandes produtores, que 

moviam recursos e estruturas para bancar sua produção diante da possibilidade de um retorno 

fácil dos custos com a arrecadação no mercado exibidor. 

 Os cineastas de invenção eram aqueles que buscavam constantemente a renovação 

estética; seus produtos não se orientavam somente pelas demandas do mercado exibidor e, 

muito menos, não aceitavam a padronização própria dos produtos televisivos.  Esse tipo de 

cineasta necessitava mais de apoio estatal, visto que sua produção não almejava alcançar um 

grande público e, ao mesmo tempo, não necessitava de recursos vultosos.  Nesse processo, 

estavam mais envolvidos com a formação de público, com a constante pesquisa estética, com 

a abordagem de temáticas consideradas marginais ou subversivas.  A articulação deste grupo 

aconteceu quando da indicação de representantes dos cineastas para compor o Conselho 

Administrativo da Embrafilme e, posteriormente, quando da constituição da Comissão 

Sarney-Pimenta para formulação de uma política para o audiovisual nacional. 

 
(...) Depois do AI-5, o movimento coletivo desapareceu. As pessoas tiveram sua ação 
atomizada, e a partir daí, pessoas que antes eram solidárias tornaram-se inimigas. 
Agora, estamos retomando nossa organização. O fato de convivermos hoje com a 
turma do underground é muito saudável. Afinal, no final dos anos 60, polêmica 
agressiva nos desuniu. Era até uma relação de filho se rebelando contra o pai. Os 
frutos estão aí, na mostra Cinema do Cinema e na vitória de Eduardo Escorel, adepto 
do Cinema de Invenção, na Abraci (Associação Brasileira de Cineastas) A eleição foi 
difícil. Quando Escorel, que é uma pessoa muito séria, ganhou, houve alegria calorosa. 
A nova diretoria não usará a entidade para benefício próprio, mas sim para conquistar 
importantes reivindicações da categoria, como o direito autoral do cineasta, comum no 
mundo inteiro e inexistente no Brasil.313

 
 

 As articulações e os conflitos desgastaram Joaquim Pedro.  Na realidade, naquele 

momento, afastava-se de antigos companheiros cinemanovistas e aproximava-se de jovens 

cineastas ou, até mesmo, daqueles que, no final dos anos sessenta, desenvolveram a chamada 

estética do cinema marginal ou udigrudi.  Suas relações com expoentes do Cinema Novo 

haviam-se deteriorado e o fato de ter tido roteiros não aceitos para financiamento pela 

Embrafilme só expusera as contradições com o seu antigo grupo.  Seus únicos interlocutores 

dentre os antigos cinemanovistas continuavam sendo Leon Hirszman e Paulo Cesar Saraceni.  

Ainda assim, mesmo diante de tantas dificuldades e rejeições, atendendo a encomenda do 

produtor Marcelo França, Joaquim Pedro iniciou a pesquisa e a produção do roteiro de Casa 

Grande & Senzala, quando retomaria o tema de sua preferência: a formação da civilização 
                                                 
313 Idem. 
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brasileira sob a ótica modernista (Bentes, 1996: 155).  Em entrevista a Edgard Telles Ribeiro, 

o cineasta apresentou sua ideia em linhas gerais: 

 
Esse é um filme raro na minha obra, porque é feito de encomenda.  Mas nem por isso, 
e apesar de ser um assunto histórico, ele deixa de ser autoral.  É um trabalho grande, 
do qual fui encarregado pelo produtor Marcelo França em julho de 1986, faz quase um 
ano.  Desde então viajamos, pesquisamos, escrevemos o roteiro, fomos para a Europa 
em busca de parceiros para uma coprodução internacional, uma vez que o filme trata 
da formação da civilização brasileira, se pode se chamar assim.  Temos aí um painel 
grande, que percorre o período que vai de 1500 a 1635 – o roteiro é todo baseado em 
fatos históricos, mas com um tratamento ficcional -, e a ideia foi colocar em interseção 
os grupos étnicos e políticos que realmente participaram daquela espécie de caldo de 
cultura com seus confrontos, alianças, guerras, que culminaram na invasão holandesa 
em Olinda, onde nós encerramos o filme. (Galano, 2003: 252). 

 

 Joaquim Pedro admirava Casa Grande & Senzala, obra de Gilberto Freyre, e 

considerava a mesma uma “obra aberta”, pois suas sucessivas edições sempre vinham 

acompanhadas de novas notas e de observações feitas pelo próprio autor, atualizando o 

trabalho e introduzindo novos elementos para o debate cultural.  Isso, a seu ver, era a 

principal qualidade do livro, o que, somado ao estilo de Gilberto Freyre, contribuiu para a 

elaboração de um roteiro cinematográfico.  Joaquim Pedro manteve-se fiel à proposta do 

livro, procurando enfatizar a relação entre senhores e escravos, bem como o processo de 

formação da família patriarcal brasileira, apresentando como pano de fundo alguns dos 

acontecimentos mais importantes do primeiro século de colonização do país.  Na opinião do 

cineasta, a qualidade da narrativa de Gilberto Freyre e suas opções como pesquisador, 

valorizando as relações sociais e culturais em detrimento dos conflitos políticos e das relações 

econômicas, forneceram subsídios às críticas feitas à sua obra. 

 

O que se combateu no livro foi uma visão benévola dessa relação de senhor e escravo.  
Pela miscigenação, a escravidão no Brasil adquiriu um caráter menos duro, menos 
cruel do que em outros lugares do mundo, fato que é discutível, mas aconteceu.  É 
claro que não representa tudo, pois conviviam a crueldade, a brutalidade no 
tratamento, um verdadeiro genocídio dos escravos através do trabalho forçado, 
castigos de maior violência etc., com uma relação afetiva que realmente ocorreu, da 
qual não se tem muita notícia e que, como o livro enfatiza e acompanha, chega 
praticamente até os nossos dias.  É a relação da mãe negra com o menino branco, do 
filho do senhor com o filho do escravo, e por aí vai.  A concentração da pesquisa 
histórica do Gilberto, da sua reflexão nesse universo mais restrito, permitiu também a 
ele um aprofundamento e a utilização de uma técnica que era inédita naquele tempo.  
Ele se valeu de tudo, fazendo uma pesquisa que naquele tempo não se praticava 
porque não havia acesso aos documentos, cartas, anúncios de jornal, histórias de 
tradição oral e uma série de coisas assim, de observações sobretudo do presente, no 
qual ele enxergava o passado. (Galano, 2003: 253-254). 
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 No entendimento do cineasta, as críticas feitas a Gilberto Freyre tinham validade 

dentro das circunstâncias que cercavam a obra nas décadas de sessenta e setenta, quando 

ocorreu o processo de independência das colônias portuguesas na África.  Naquele momento, 

a imagem da ação colonizadora lusitana benévola, baseada em relações sociais que induziram 

a miscigenação racial e o multiculturalismo, e que aparecia na obra do antropólogo, foi 

utilizada por aqueles que defendiam a manutenção do sistema colonial na África portuguesa 

(Galano, 2003: 255).  Daí as críticas feitas ao livro, baseadas no fato de que o mesmo não se 

ocupa das relações políticas e econômicas que ajudariam a visualizar melhor os conflitos e o 

caráter nefasto da escravidão e do tráfico negreiro.  Para Joaquim Pedro, no entanto, essa 

postura crítica foi abrandada a partir dos anos oitenta, quando os elementos realmente 

inovadores, presentes na obra de Gilberto Freyre, foram considerados.  Principalmente 

tratando-se de um momento em que ocorreu no Brasil mudança no sentido das pesquisas 

históricas, com a relativa decadência da ênfase à história econômica e social, de cunho 

estruturalista, e a ascensão dos estudos históricos no campo da história das mentalidades e da 

própria história cultural, em que tanto a antropologia quanto a psicanálise foram de grande 

importância para o seu embasamento. 

 
Sobre o período de pré-produção ou preparação das filmagens do roteiro de Casa-
Grande, Senzala & Cia, Joaquim dizia que fora “luta de mais de um ano em que 
mergulhei para desse roteiro fazer um filme”.  Se ainda não se alcançou uma filmagem 
do roteiro, a preparação esteve muito adiantada.  Numa pequena casa da rua Paulino 
Fernandes, em Botafogo, no Rio de Janeiro, mais de 50 pessoas chegaram a trabalhar 
simultaneamente, como uma colméia ativíssima, no desenho de figurinos e de plantas 
de espaços cenográficos; na análise técnica das filmagens; na articulação dos meios 
financeiros de produção; em testes de atores; em levantamentos bibliográficos e 
iconográficos que não cessaram mesmo depois de o roteiro estar concluído.  Joaquim 
iniciou entendimentos com Tom Jobim, Gilberto Gil e Chico Buarque para que 
compusessem a música, respectivamente, do Brasil edênico, da senzala e das festas 
portuguesas.  Os personagens chegaram a ganhar contornos bastante definidos com a 
definição de atrizes e atores do elenco. (Galano, 2003: 22-23). 

 

 Retomava com essa produção a sua relação com a história do Brasil, o roteiro e a 

proposta de produção de Casa Grande, Senzala & Cia revelaram isso.  Na produção musical, 

uniu um representante da Bossa Nova (Tom Jobim), do Tropicalismo (Gilberto Gil) e do 

melhor da música popular brasileira (Chico Buarque), cada um compondo uma parte da trilha 

sonora, respectivamente, a música referente à cultura indígena, aquela referente à cultura 

africana e aquela que dizia respeito à cultura portuguesa.  Uma cacofonia musical inspirada 

claramente na proposta de miscigenação e pluriculturalismo de Gilberto Freyre.  Lúcio Costa, 

ao ler o roteiro, considerou-o tão bom que dispensaria a própria filmagem (Bentes, 1996: 
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157).  Em uma de suas últimas entrevistas, feita à jornalista Teresa Cristina Rodrigues, em 06 

de julho de 1988, Joaquim Pedro declarou: “Só sei fazer cinema no Brasil, só sei falar de 

Brasil, só me interessa o Brasil. Por isso acho importante fazer Casa Grande, Senzala & 

Cia”.314

 Joaquim Pedro não realizaria as filmagens e não produziria o filme.  Seu reencontro 

com a geração modernista dos anos vinte e trinta foi adiado sine die; diagnosticado o câncer 

no pulmão no início de 1988, o cineasta sabia que tinha os seus dias contados.  Na medida em 

que os meses passavam, consumido e desgastado pela doença e pelo empenho demonstrado 

durante todo o processo de pesquisa e produção do roteiro de Casa Grande, Senzala & Cia, 

ainda encontrou meios para propor um novo projeto de filme, inspirado nas cinco obras 

memorialísticas do escritor mineiro Pedro Nava, com quem tinha relações de amizade de 

ordem familiar.  Esse projeto se chamaria O Defunto, uma clara ironia com a sua condição 

pessoal (Bentes, 1996: 161-162).  Faleceu no início de setembro daquele mesmo ano. 

 

 As mortes de cinemanovistas nos anos oitenta, Glauber Rocha em 1981, Leon 

Hirszman em 1987 e Joaquim Pedro em 1988, podem ser consideradas um sinal das 

mudanças pelas quais passaria o cinema brasileiro a partir desse momento.  Com a eleição de 

Fernando Collor para presidente da República, em 1989, a política cultural sofreu duro golpe: 

a extinção ou a paralisação temporária de todos os órgãos culturais estatais em 1990, com 

profunda remodelação de alguns e o fim das atividades de vários, principalmente na área 

cinematográfica, em que toda a legislação protecionista foi revogada, extinguindo-se a 

Embrafilme e o Concine.  O cinema produzido no Brasil só se recuperou desse golpe a partir 

de 1993, com a chamada “retomada”, termo um tanto quanto exagerado, pois não voltaria tão 

cedo ao patamar de produção e ocupação do mercado do qual usufruiu entre 1974 e 1989.  O 

Cinema Novo já podia ser passado, um movimento político e cultural que, para alguns, se 

esgotara no início dos anos setenta, sobrevivendo somente na articulação política de alguns de 

seus autores mais identificados com a proposta original, até meados dos anos oitenta.  A 

morte de Joaquim Pedro representou, literalmente, o funeral dessa proposta, assim como 

também extinguiu no meio cinematográfico a vertente de caráter modernista, ainda que 

renovada, adaptada aos anos sessenta e setenta, e, principalmente, preocupada constantemente 

com a sociedade brasileira, com um todo denominado Brasil.  Em suas provocações, entre 

ironias e sarcasmos nem sempre identificados facilmente, Joaquim Pedro exibira uma 

                                                 
314 Só me interessa o Brasil. Entrevista de Joaquim Pedro de Andrade a Teresa Cristina Rodrigues. O Globo, 

12/09/1988. In www.filmesdoserro.com.br/jpa_entr_2.asp, em 22 de abril de 2011, às 21:35. 
 

http://www.filmesdoserro.com.br/jpa_entr_2.asp�
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sociedade exuberante, contraditória, conflituosa, porém, em construção; um processo 

civilizatório realmente inovador e original, como desejavam os modernistas dos anos vinte e 

trinta. 

 

 

 

 

Epílogo 
 

Quando era de noite e já tinha passado aquele calor que fizera o dia inteiro, José saiu 
do quarto e andou pelo corredor de tábuas estragadas sem encontrar ninguém. Todos 
os outros tinham saído depois do jantar e andavam àquela hora passeando pela 
cidadezinha ou estavam em frente às casas, conversando com as moças. José tinha 
deixado no quarto o paletó e a gravata que usaria na viagem. Tinha deixado pronta 
também a maletinha com umas poucas coisas e roupa nenhuma. 
Um pouco antes de anoitecer, a dor tinha começado a diminuir. Meia hora depois ele 
sentia na cabeça só a lembrança da dor, um dolorimento meio anestesiado mas até 
gostoso e o corpo leve, feliz. A inchação e o vermelho dos olhos tinham sumido 
também. Eles agora estavam lavados, frescos, na pouca luz da noite na cidadezinha. 
(...) 
José caminhou para a igreja e começou a subir as escadarias do adro. Lá em cima, no 
escuro, ele mal distinguia um grupo pequeno de pessoas. As vozes da conversa ele 
ouvia veladas e interrompidas. Alguém se debruçou na amurada, para ver quem vinha 
chegando. José continuou a subir, sentindo vontade de se sentar na pedra fria perto 
daquelas pessoas e ficar ali ouvindo o que elas diziam. Estava escuro e ele só 
reconheceu os companheiros quando chegou a uns três metros deles. Aí sorriu, 
cumprimentou a moça que estava no grupo e se sentou no banco de pedra, como tinha 
querido. Havia uns outros vultos mais longe, encostados na amurada que rodeava o 
adro. Perguntaram pela doença de José. Ele não queria falar muito e respondeu 
distraído, vagamente, que a dor tinha passado, que ele ia pegar o trem dali a pouco e 
devia voltar depois de uns dias, poucos. Enquanto estava falando essas coisas, José viu 
aparecer uma outra moça, com um vestido claro de saia rodada. A saia parecia branca 
e a moça caminhava devagar, ritmado, como quem passeia. Ia cruzando o adro, 
passando em frente à porta grande da igreja. José parou de falar e ficou olhando a 
moça. Ela tinha o corpo fino, alto, o cabelo dela vinha até em cima dos ombros. José 
nunca tinha visto aquela moça. Ele não tinha visto mesmo nenhuma moça bonita na 
cidadezinha. Aquela era a primeira. José ia perguntar quem era aquela que vinha 
surgindo, mas não precisou. Lurdes, a moça que estava com eles, apertou 
excitadamente a sua perna, disse que era Maria Antônia quem vinha ali, que tinha 
ficado de vir na véspera e não viera, que queria conhecer José e tinha subido de noite o 
morro do Santuário porque ele não descia nunca até o centro da cidadezinha. 
(...) 
Viver é quando a gente gosta de uma moça e tem vontade de que as coisas aconteçam, 
novas e nos outros dias que vêm depois, não limita para hoje nem agora a coisa que 
acha boa, não mata o que está vivo, José tinha pensado. Mas se lembrar de ter pensado 
não adiantava nada. 
Agora José olhava a moça e sorria. Depois segurava a mão da moça e falava com 
carinho. Naquele jeito triste dele ela via o menino doente e ele não precisava fingir. 
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- Eu tenho de ir agora, ela disse. Vou fechar seus olhos para você não me ver indo 
embora. 
Ela fechou os olhos de José e deixou as mãos no rosto dele. 
- Você vai ao Rio, vai ao médico. Ele te cura e você volta. Eu te espero aqui no adro, 
ela disse. 
- Não abre os olhos, ela disse. Aí tirou as mãos do rosto de José e beijou os olhos dele. 
Depois desceu da amurada e foi-se embora. José ficou ainda um pouco com os olhos 
fechados. Depois abriu os olhos mas não olhou para a escada que a moça descia. Ficou 
olhando em frente para o céu baixo e os morros.315

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
315 Um conto de Joaquim Pedro de Andrade. In Novos Estudos CEBRAP, São Paulo, n. 46, p. 190-192, 

novembro de 1996. 
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Conclusão 
 

 

 

 

 Entre o final dos anos cinquenta e o início dos anos oitenta, a cultura brasileira 

conheceu diferentes momentos nos quais a concepção de identidade nacional variou conforme 

as circunstâncias e as condições materiais estabelecidas para a produção cultural.  A euforia 

utópica, característica do período inicial, identificada com a ideologia do nacional-

desenvolvimentismo cedeu lugar logo em seguida ao radicalismo reformista, anterior a 1964, 

quando a produção cultural foi colocada a serviço da revolução, da transformação das bases 

sociais, econômicas e políticas sobre as quais se assentava a sociedade brasileira.  Esse 

sentimento, caracterizado por Marcelo Ridenti como “brasilidade revolucionária”, impregnou 

os movimentos culturais que então surgiram e se organizaram, dentre eles o Cinema Novo. 

 Entre 1955 e 1963, jovens cineastas, muitos deles cariocas, desenvolveram uma rede 

de sociabilidade através de cineclubes e de outros espaços culturais, onde as influências 

estéticas das vanguardas europeias e norte-americanas foram debatidas e algumas foram 

assimiladas.  Ao mesmo tempo, as perspectivas sobre o futuro do país, geradas pelo 

desenvolvimento econômico, também afetaram a área cinematográfica, proporcionando o 

surgimento de uma perspectiva nacional-popular entre esses mesmos cineastas: a preocupação 

com a afirmação da cultura brasileira em sua vertente popular, valorizando aquilo que é 

próprio do povo, que diz respeito a hábitos, costumes, visão de mundo e expectativas de 

futuro.  Essas influências proporcionaram a construção de uma proposta estética e política 

original, que caracterizou o Cinema Novo como uma linguagem cinematográfica nitidamente 

brasileira, na mesma linha das vanguardas estrangeiras que fundamentaram sua construção, ao 

mesmo tempo, transformando-se no alicerce da articulação política dos jovens cineastas 

envolvidos por uma determinada “estrutura de sentimento”, que perdurou para além do final 

dos anos sessenta, quando se esgotou sua unidade estética e o projeto coletivo começou a se 

fragmentar em projetos individuais. 

 Os anos sessenta apresentaram-se, assim, em três momentos distintos: entre 1960 e 

1964, quando houve a crença no nacional-reformismo e a afirmação de uma produção cultural 

comprometida com a transformação da sociedade brasileira, na qual se destacou o Cinema 

Novo; entre 1964 e 1968, o momento de frustração inicial proporcionado pelo golpe militar 



 271 

de abril de 1964 ao qual se seguiu uma radicalização das posturas reformistas defendidas no 

pré-1964 - intelectuais, artistas e estudantes assumiram naquele momento a bandeira da 

oposição ao regime militar, a classe média assumiu o protagonismo nas manifestações e nas 

produções culturais e a brasilidade revolucionária alcançou o ápice nas manifestações de 

1968; a partir de dezembro de 1968, um novo momento foi inaugurado pela decretação do 

Ato Institucional nº 5, depois do qual se deu a desconstrução da brasilidade revolucionária, 

muito embora permanecessem elementos que caracterizavam essa estrutura de sentimento e se 

fizeram presentes, com necessárias adaptações e reinterpretações, nas produções culturais que 

se desenvolveram ao longo dos anos setenta. 

 Este último período foi de grande dificuldade para a produção artística e cultural 

brasileira em virtude do recrudescimento da repressão política e da censura prévia 

estabelecida sobre meios de comunicação, obras de arte e publicações em geral.  Tanto a 

música popular brasileira quanto o teatro, cujos produtores e artistas eram egressos dos anos 

sessenta, com suas propostas radicais e inovadoras, foram os grandes alvos dessa postura 

repressiva do Estado autoritário.  As artes plásticas e o cinema optaram, então, por linguagens 

que abusaram dos simbolismos e das interpretações, profundas alegorias da sociedade 

brasileiras ganharam as telas e as exposições e proporcionaram ao público senão uma visão da 

realidade, pelo menos um posicionamento crítico diante da mesma.  O Cinema Novo fez parte 

ativa desse processo através do conflito estabelecido com o chamado cinema marginal e da 

busca de uma linguagem que obtivesse melhor comunicação com o público, categoria que 

naquele momento identificava o povo, objeto do desejo dos projetos estéticos e políticos dos 

anos sessenta. 

 Entre 1968 e 1973, os cinemanovistas produziram obras caracterizadas pelo alegórico, 

pelo simbolismo, pelo hermetismo.  Foi um período marcado por intensa criatividade para 

burlar a censura e abordar questões candentes da época, que afetavam sobremaneira a 

sociedade brasileira, como a repressão política, a desigualdade social, a manipulação da 

história, a destruição dos projetos coletivos de transformação social e a crítica ao 

desenvolvimento capitalista acelerado que destruía e transformava relações sociais e pessoais.  

Essa resposta ao ambiente criado pelo Ato Institucional nº 5 veio acompanhada, no entanto, 

da aproximação com os setores do governo, possibilitada justamente pelo aumento da 

presença do Estado na área cultural e, também, pela existência de interesses comuns, os quais, 

a partir de determinado momento, passaram a ser mais importantes do que a contradição e o 

conflito existentes entre os cinemanovistas e o Estado autoritário. 
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 Esse movimento de aproximação não se deu em via única, mas dupla. O Estado 

autoritário apresentou já a partir de 1966 uma proposta de política cultural que sofreu 

mudanças significativas e adequações necessárias no decorrer dos anos.  Inicialmente, seus 

primeiros passos foram a criação do Conselho Federal de Cultura, reativando uma ideia 

concebida no Estado Novo, e o Instituto Nacional de Cinema, antiga proposta dos congressos 

de cinema e das comissões de apoio e incentivo à indústria cinematográfica que se 

organizaram nos anos cinquenta e no início dos sessenta.  O Conselho Federal de Cultura foi 

composto por conselheiros identificados com os ideais modernistas e nacionalistas, 

hegemônicos na área cultural desde os anos trinta, porém, em sua maioria, conservadores nos 

aspectos referentes ao papel do Estado em relação à produção cultural e às questões sociais.  

Já o Instituto Nacional de Cinema (INC), no momento de sua criação e nos anos seguintes, 

teve a hegemonia de setores atuantes no campo cinematográfico, identificados com os 

chamados ideais universalistas, defensores de uma produção orientada para o mercado e para 

o entretenimento, contrapondo-se principalmente ao grupo cinemanovista que defendia a 

linha nacionalista e autoral.  Muito embora fosse difícil precisar as linhas exatas desse 

conflito, certo é que o mesmo se fez presente nas páginas de periódicos como a Revista 

Civilização Brasileira, em que predominaram os cinemanovistas, e a revista Filme Cultura, 

em que predominou o grupo articulado em torno do INC. 

 No primeiro período, portanto, entre 1966 e 1969, a orientação do Estado autoritário 

na área cultural foi conservadora, privilegiando a arte erudita em detrimento da popular e 

fortalecendo o papel intervencionista estatal em relação à produção artística, no sentido de 

adequá-la às condições geradas pelo mercado de bens culturais em expansão no país.  Assim, 

no mesmo momento em que artistas, intelectuais e estudantes em geral ocupavam ruas e 

festivais com sua produção radicalizada e crítica e os cinemanovistas ganhavam prestígio no 

exterior, com premiações em festivais internacionais, divulgando sua proposta estética e 

política, os intelectuais orgânicos do regime militar mantinham postura conservadora, alheia a 

essas propostas e às próprias inovações trazidas pela indústria cultural.  Esse descompasso 

começou a ser corrigido a partir de 1969, após a decretação do Ato Institucional nº 5, quando 

a repressão política se exacerbou e a censura prévia foi imposta.  Contraditoriamente, depois 

desse momento, quando o Estado autoritário assumiu uma postura intervencionista e 

repressora jamais vista anteriormente, emergiram os conflitos que contrapuseram os 

intelectuais orgânicos conservadores às transformações produzidas na sociedade brasileira 

pelo processo de modernização em curso, o chamado “milagre econômico”. 
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 A criação da Embrafilme em 1969 foi um sinal dessas transformações.  A empresa 

ocupou um espaço entregue às produções estrangeiras ou mesmo aos cinemanovistas: os 

festivais internacionais e o mercado exibidor nacional.  A repressão proporcionada pelo Ato 

Institucional nº. 5 sufocara a produção cultural identificada com as propostas críticas e 

oposicionistas ao regime militar, a censura prévia impossibilitava a difusão de obras que 

tivessem esse caráter e, na área cinematográfica, os cineastas produziam com grande 

dificuldade filmes que mergulhavam em experimentações estéticas ou em temáticas 

adequadas ao padrão de consumo construído pela televisão, essa sim um mercado em 

expansão.  As produções que receberam subvenções e patrocínios do Instituto Nacional de 

Cinema revelaram-se incapazes de ocupar ou mesmo de disputar esse mercado.  Colocaram-

se, então, duas questões que marcaram o debate cultural no início dos anos setenta: o vazio 

cultural produzido pela repressão política exacerbada e o domínio do mercado de bens 

culturais pelos produtos estrangeiros, padronizados e massificados, típicos de uma indústria 

cultural em formação. 

 A mudança de atitude do Estado autoritário na área cultural teve início no campo 

cinematográfico, visto que nessa área as contradições eram mais evidentes.  Primeiramente 

com a realização do I Congresso da Indústria Cinematográfica Brasileira, realizado em 

outubro de 1972, quando os cinemanovistas tiveram importante participação nos debates e na 

formulação de propostas; em seguida com uma tímida abertura ao diálogo com intelectuais 

considerados oposicionistas, promovida pelo Ministério da Educação e Cultura na pessoa do 

seu ministro, o militar reformado Jarbas Passarinho.  Esse novo posicionamento colheu frutos 

no ano de 1973, com a realização do Plano de Ação Cultural (PAC), que promoveu 

espetáculos, exposições, cursos e palestras em várias cidades brasileiras, e com a dinamização 

da Embrafilme, que passou a atuar mais firmemente no mercado exibidor, fiscalizando o 

mesmo e distribuindo as produções nacionais.  A própria elaboração do PAC já deixou clara a 

mudança que ocorrera dentro da área institucional cultural: o fortalecimento do Departamento 

de Ação Cultural (DAC), criado em 1970, em detrimento do Conselho Federal de Cultura, o 

que sinalizou o reconhecimento pelo Estado autoritário da necessidade de modernizar a 

estrutura do aparelho cultural governamental, para que o mesmo pudesse responder de forma 

ágil e competente às novas demandas geradas pela sociedade.  Essas medidas, somadas a 

outras de menor alcance na área cultural, prepararam o terreno para mudanças maiores que 

vieram no governo Ernesto Geisel, quando teve lugar a proposta de “distensão lenta, gradual e 

segura”. 
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 Entre 1974 e 1979, a produção cultural em geral e a produção cinematográfica em 

especial conheceram um momento único dentro do período do regime militar.  As associações 

de classe foram organizadas e fizeram-se presentes nas indicações de Orlando Miranda para o 

Serviço Nacional de Teatro (SNT) e Roberto Farias para a Embrafilme; o debate cultural foi 

retomado e novos temas apareceram como as transformações sociais e culturais produzidas 

pelo milagre econômico, a expansão da indústria cultural representada principalmente pela 

televisão e o processo de redemocratização.  Esse rico cenário cultural foi fortalecido pelas 

medidas tomadas pelo Estado autoritário na área cultural, como a reestruturação da 

Embrafilme, ampliando sua atividade na área de coprodução e de distribuição, e formulando 

uma proposta ampla orientada para a cultura: a Política Nacional de Cultura, apresentada no 

final de 1975. 

 A participação de artistas e de intelectuais, antes identificados com propostas de 

oposição e críticas ao regime militar, nesses projetos e na discussão das novas propostas, bem 

representou a capacidade de cooptação desenvolvida pelo Estado autoritário, mas, 

principalmente, o reconhecimento da área cultural como importante para a consolidação de 

uma estratégia política de médio prazo, que veio a ser a redemocratização, bem como a 

necessidade de se reconstruir e de afirmar a identidade nacional em tempos de profundas 

transformações, justamente para assentar o terreno sobre o qual a estratégia política se 

desenvolveria: a sociedade brasileira forjada pelos anos de arbítrio, violência política e 

transformações econômicas e sociais.  Aqui salientamos a participação dos cinemanovistas, 

como intelectuais e artistas, produtores cinematográficos e, ao mesmo tempo, agentes 

culturais identificados com um projeto de nação cujas raízes remontavam aos anos anteriores 

ao golpe militar de 1964. 

 As mudanças realizadas na área cultural, a formulação de uma política de 

desenvolvimento da indústria cinematográfica e a própria Política Nacional de Cultura não 

foram medidas isoladas, cujas diretrizes emanaram somente do Estado autoritário por meio de 

seus intelectuais orgânicos.  Toda a construção do aparato cultural, após 1974, bem como a 

formulação de propostas e sua implementação tiveram ampla participação de intelectuais e 

artistas, pesquisadores e burocratas que não se identificavam com os fundamentos do Estado 

autoritário, mas que vislumbraram naquela abertura, naquela formulação e naquelas 

mudanças, a possibilidade de aprofundar o processo de redemocratização, que se apresentava 

como iminente, e de conquistar espaços antes ocupados pelos produtos da indústria cultural, 

principalmente os estrangeiros.  Os investimentos estatais na área cultural tinham como 

objetivo aproveitar essa mão de obra qualificada, formada pela expansão dos meios de 
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comunicação e dos cursos superiores, como forma de gerar uma produção cultural 

autenticamente nacional, que ocupasse larga fatia do mercado de bens culturais quase 

completamente dominado pelo produto estrangeiro, algo próximo a uma política de 

substituição de importações.  Nesse contexto, a produção cinematográfica destacou-se por ser 

o filme produto cultural altamente rentável e, no caso das produções estrangeiras, responsável 

por boa parte dos lucros auferidos em países do terceiro mundo. 

 Nesse ponto em que os interesses e as estratégias se encontraram, os cinemanovistas 

apareceram como grupo mais articulado, com projeto cultural construído ao longo dos anos 

sessenta, disposto não só a colaborar na formulação de uma política de desenvolvimento da 

indústria cinematográfica centrada na Embrafilme, como também disposto a participar 

ativamente do processo de redemocratização iniciado pelo Estado autoritário.  Assim, 

podemos compreender o destaque conferido a esses cineastas e às produções realizadas nesse 

período tanto pela grande mídia como, e principalmente, pelos meios de comunicação 

considerados alternativos.  O debate que se instalou nos meios intelectuais, questionou se tais 

cineastas teriam aberto mão de seus pressupostos políticos e estéticos em benefício de uma 

proposta que se caracterizava por uma estética mais fácil de ser assimilada pelo grande 

público, acostumado com os produtos televisivos, e por uma temática que não afrontaria ou 

sequer apresentaria crítica moderada ao arbítrio e à violência política característicos do 

regime militar.  As críticas indicavam a cooptação dos cinemanovistas pelo Estado autoritário 

e da submissão dos mesmos aos projetos políticos deste, atribuindo-lhes passividade e 

ingenuidade. 

 A formulação desses projetos e dessas políticas seguiu, na realidade, os ditames da 

época.  A estratégia principal foi a da “distensão lenta, gradual e segura”, que pretendeu 

conduzir o processo de redemocratização sem grandes surpresas ou alterações para os donos 

do poder.  Em torno dessa estratégia principal, articularam-se as políticas públicas 

desenvolvidas no período e a política cultural foi uma delas; no espaço que coube a essa 

política, o Estado autoritário moveu-se no sentido do diálogo, do financiamento de produções 

culturais, da ocupação de fatias do mercado cultural e da construção de uma identidade que 

desse conta ao mesmo tempo das demandas da sociedade em transformação e da afirmação do 

produto nacional frente ao estrangeiro.  Essa estratégia ficou clara não só em relação à 

Embrafilme e ao seu fortalecimento a partir de 1974, mas também com a criação do Centro 

Nacional de Referência Cultural, idealizado por Aloísio Magalhães, e da Funarte, que foi 

construída na gestão de Roberto Parreira, ex-coordenador do PAC.  Esses instrumentos 

possibilitaram ao Estado autoritário maior mobilidade, para que atendesse em curto espaço de 
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tempo as demandas culturais geradas pela sociedade, criando espaços para o diálogo e 

consolidando uma produção que tivesse o caráter nacional e disputasse o mercado com o 

produto estrangeiro. 

 Essa estratégia encontrou na área cinematográfica seu melhor desempenho.  A política 

de coprodução e de distribuição levada à frente pela Embrafilme, somada à maior fiscalização 

do mercado exibidor e ao aumento da reserva de mercado para o produto nacional, 

proporcionaram, entre 1974 e 1979, um momento único na produção cinematográfica 

brasileira, com o incremento substancial na produção de filmes que passaram a atingir o 

grande público.  Boa parte desse sucesso pode ser creditada, no entanto, a comédias eróticas, 

conhecidas como pornochanchadas ou comédias populares do gênero “Trapalhões” ou “Jeca”; 

as produções dos cinemanovistas destacaram-se por absorver boa parte dos capitais investidos 

pela Embrafilme e por se afirmar como produto de qualidade, que integrou o gênero 

classificado como “cinemão”.  Assim, aproveitaram a situação de aumento de público e de 

ocupação do mercado exibidor, apresentando uma narrativa mais refinada, com visíveis 

preocupações estilísticas e abordando temáticas que proporcionassem o entendimento dessa 

nova sociedade brasileira em gestação.  A participação dos cinemanovistas, como grupo, na 

formulação da política cinematográfica, dizia mais respeito à defesa da Embrafilme, como 

instrumento de afirmação dessa política e de criação de condições para a conquista de larga 

fatia do mercado exibidor para o produto nacional; os intelectuais não abriram mão de certos 

pressupostos característicos de sua proposta política e, através de suas produções, deixaram 

entrever numa ou noutra cena, críticas à violência que assolava a sociedade brasileira, à 

censura, à hipocrisia do conservadorismo e à desigualdade social. 

 A atitude de crítica e de apoio ao mesmo tempo não é contraditória, pois se articulava 

com uma estratégia maior que era a da redemocratização.  Se o Estado autoritário punha em 

prática sua proposta de distensão lenta, gradual e segura, a sociedade civil também se 

articulava pressionando por mudanças mais substanciais.  Tiveram lugar, naquele momento, 

as demandas por reajustes salariais, por melhores condições de trabalho e de habitação, por 

saneamento básico, por atendimento na rede hospitalar, por direitos humanos frente à 

violência policial e outras.  Associações formaram-se, sindicatos reorganizaram-se, o 

movimento estudantil retomou suas atividades e promoveu encontros, a oposição parlamentar 

cresceu, obtendo vitórias significativas nas eleições que se realizaram no período.  Os 

cinemanovistas moveram-se sobre esse turbilhão.  Se por um lado, participaram ativamente da 

construção de uma política cultural cinematográfica financiada pelo Estado autoritário, por 

outro participaram também dos movimentos sociais, das articulações existentes na sociedade 
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civil, que ganharam corpo e espaço cada vez mais no processo de redemocratização em curso.  

Essa dupla militância levou o grupo a se dissolver no final dos anos setenta, perdendo, 

inclusive a sua referência política, dividindo-se entre aqueles cineastas que se articularam 

mais com a sociedade civil e aqueles que investiram mais na formulação de propostas na área 

cultural num trabalho conjunto com o Estado autoritário e seus agentes. 

 A divisão entre os cinemanovistas e a diluição do seu projeto político ganharam 

contornos definitivos entre o final de 1978 e o início de 1979, quando da transição do governo 

Ernesto Geisel para o de João Batista Figueiredo, momento em que a sucessão no comando da 

Embrafilme colocou em lados opostos os cinemanovistas, até então unidos no apoio à estatal 

e à sua proposta de incentivo à produção cinematográfica.  A crise agravou-se na gestão Celso 

Amorim, quando novos movimentos surgiram na área cinematográfica e tentaram fazer valer 

a sua parte nos projetos de financiamento e na formulação de propostas para a área.  O 

período compreendido entre 1979 e 1982 caracterizou-se pelo acirramento dessas 

contradições e desses conflitos - culminando na exoneração de Celso Amorim em abril de 

1982 e no deslocamento do debate cultural para a sociedade civil - e pelos novos governos 

estaduais de oposição que chegaram ao poder nas eleições daquele ano.  A partir de 1979, 

portanto, a ação do Estado na área cultural diminuiu gradativamente, sendo preservados 

alguns projetos que alcançaram sucesso e sendo redimensionada a área cultural para atender 

as novas demandas da sociedade civil em ebulição e do novo pacto político em construção. 

 A reestruturação da área cultural do MEC revelou a grande importância de Aloísio 

Magalhães como seu idealizador.  O Departamento de Ação Cultural foi transformado em 

Secretaria de Assuntos Culturais (SEAC) e o Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional em Secretaria, passando a aglutinar projetos como o Centro Nacional de Referência 

Cultural e o Programa de Cidades Históricas, além da criação da Fundação Pró-Memória, 

com o objetivo de dinamizar as ações na área.  No final de 1980, por ocasião da mudança de 

comando do MEC, Aloísio Magalhães assumiu a SEAC, que foi transformada em Secretaria 

de Cultura (SAC), passando a reunir as atribuições e a responsabilidade pelas instituições da 

extinta SEAC, como a Funarte e aquelas pertencentes ao SPHAN.  A morte prematura de 

Aloísio Magalhães em junho de 1982 impediu a concretização de muitos desses projetos e 

encontrou o Estado autoritário e a própria sociedade brasileira num momento de grande 

transformação, com a proximidade das eleições diretas para governadores estaduais, o que 

não ocorria desde 1965.  O ritmo e o conteúdo do debate cultural agora foram ditados por 

novas demandas e pressões exercidas pelos governos estaduais eleitos pela oposição e pela 

sociedade civil que vislumbrava o fim do regime militar.  As propostas e as ações do Estado 
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autoritário entraram em compasso de espera e refletiram a desarticulação do aparato 

construído no decorrer dos anos setenta, como se demonstrasse que a proposta de distensão 

lenta, gradual e segura havia chegado ao seu limite e alcançado objetivos que não eram, 

seguramente, aqueles esperados pelos seus idealizadores. 

 Nessa trajetória, destacou-se Joaquim Pedro de Andrade.  Sua formação como cineasta 

é reveladora do processo que construiu a proposta do Cinema Novo, tanto do ponto de vista 

estético quanto político.  Suas experiências no cineclube da Faculdade Nacional de Filosofia, 

os cursos que fez no exterior e a rede de contatos que desenvolveu no Rio de Janeiro, 

aglutinando jovens cineastas com vários interesses em comum, tudo contribuiu para alicerçar 

esta proposta cinematográfica original, o Cinema Novo, como um movimento político e 

cultural, num momento de grande efervescência da sociedade brasileira.  Em sua primeira 

fase, entre o final dos anos cinquenta e o golpe militar, Joaquim Pedro trilhou o caminho 

modelar dos cinemanovistas: produziu curtas-metragens; participou da produção coletiva 

Cinco vezes favela, organizada pelo CPC da UNE; viabilizou, junto com David Neves, o 

curso de Arne Sücksdorff, trabalhando as influências do chamado “cinema direto” ou “cinema 

verdade”, vindas das vanguardas europeias e norte-americanas; e realizou Garrincha, Alegria 

do Povo, colocando em prática uma série de inovações técnicas e estéticas que serviram de 

fundamento às propostas cinemanovistas mais ousadas. 

 Após o golpe militar, Joaquim Pedro adotou uma postura oposicionista, atacando o 

conservadorismo da sociedade brasileira em seu filme O Padre e a Moça, participando de 

protestos - sendo preso em 1966 juntamente com Glauber Rocha e outros intelectuais - e 

mergulhando numa autocrítica que o levou à produção de Macunaíma, em 1969.  Essa 

autocrítica, comum a todos os cinemanovistas no período entre 1965 e 1969, transformou a 

classe média no principal personagem de seus filmes e no seu privilegiado objeto de análise.  

A trajetória dos cinemanovistas nesse período revelou uma série de produções que 

procuraram entender o conservadorismo desse setor da sociedade brasileira, ao mesmo tempo 

em que dissecaram as causas do golpe militar e as bases do autoritarismo na sociedade 

brasileira.  Se antes de 1964, o povo, habitante do sertão e das favelas, na condição de 

oprimido, era o personagem principal das produções cinemanovistas, a partir do golpe militar, 

foi o intelectual de classe média, o estudante, o revolucionário.  Entre o assombro causado 

pelo golpe e a necessidade de resistir, os cinemanovistas optaram por um difícil caminho que 

procurou formas de resistência em meio ao turbilhão das transformações que estavam 

ocorrendo. 
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 A produção de Macunaíma inseriu-se nesse contexto; iniciada antes do Ato 

Institucional nº 5 e concluída no segundo semestre de 1969, refletiu a confusão própria da 

época, a falta de perspectivas e o peso da modernização autoritária.  Afinal, as formas 

românticas e radicais de resistência já haviam demonstrado sua ineficácia e o monstro da 

repressão que fora movido contra elas tornara-se autônomo, um autêntico Leviatã tropical.  A 

volta para o interior do país, que Macunaíma empreende, torna-se fatal: o anti-herói é 

devorado da mesma forma que antes quase o fora pela cidade grande, assustadora com suas 

máquinas, ou pelo festim antropofágico do qual participara de forma alienada.  O contraponto 

de Macunaíma foi apresentado em Os Inconfidentes, no qual a consciência política foi 

colocada em questão diante do sacrifício e do martírio.  Nessas duas produções, tem-se o peso 

do Estado autoritário e repressor, que se reproduziu na sociedade através da violência que 

permeava as relações sociais. 

 Nesse momento, entre 1969 e 1973, os cinemanovistas lançaram mão do recurso às 

alegorias, às interpretações da sociedade brasileira, baseadas em simbolismos e narrativas 

barrocas.  O diálogo e o conflito com o cinema marginal, o peso da censura, a expansão dos 

meios de comunicação e da sociedade de consumo, tudo levou o intelectual cinemanovista a 

uma postura crítica, porém atenta às mudanças.  A produção cinematográfica brasileira, para 

crescer e conquistar seu espaço no mercado exibidor precisava inovar-se e buscar melhor 

comunicação com o seu público, profundamente acostumado com o produto estrangeiro e 

com as produções televisivas.  Mais do que o apoio do Estado autoritário, quanto à construção 

de uma base que possibilitasse o desenvolvimento da indústria cinematográfica, era 

necessário produzir uma narrativa que atraísse o público e para isso era preciso apropriar-se 

de pressupostos estéticos e temáticos presentes em produções menos consideradas, do ponto 

de vista artístico, como as pornochanchadas, ou mesmo as produções televisivas, 

padronizadas e caracterizadas por uma narrativa clássica linear.  O ingresso de Joaquim Pedro 

nesse debate foi através de Guerra Conjugal e do curta-metragem Vereda Tropical.  Em 

ambos, realizou a desconstrução da estrutura narrativa e estética das pornochanchadas, ao 

mesmo tempo em que criticou a chamada revolução sexual que se deu em meio à expansão da 

sociedade de consumo, proporcionando a mercantilização dos corpos e do prazer sexual.  A 

crítica de Joaquim Pedro ao Estado autoritário fundamentou-se na disseminação da violência 

por toda a sociedade, impregnando as relações pessoais e sendo corroborada por um processo 

de alienação facilitado pela expansão da indústria cultural, o qual transformava cidadãos em 

meros consumidores, conformados com a situação política, incapazes de desenvolver uma 

forma de resistência a esse destino. 
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 Entre 1974 e 1979, a produção cinematográfica brasileira conheceu seu período de 

apogeu, tanto em número de filmes produzidos quanto na ocupação do mercado exibidor.  

Joaquim Pedro participou ativamente desse processo, debatendo a política adotada pela 

Embrafilme, organizando e presidindo a Associação Brasileira de Cineastas (Abraci) e 

construindo, junto com Nelson Pereira dos Santos, Leon Hirszman e outros, a Cooperativa 

Brasileira de Cinema, que tinha como objetivo produzir, distribuir e exibir filmes, garantindo 

as três etapas fundamentais da produção cinematográfica.  Tais experiências levaram-no ao 

confronto com alguns de seus companheiros de viagem: a partir do final de 1978, quando o 

processo sucessório foi aberto na Embrafilme, os conflitos acirraram-se e as diferenças entre 

os cinemanovistas tornaram-se públicas.  O projeto político do Cinema Novo esgotava-se 

como no início dos anos setenta havia-se esgotado o projeto estético.  Nos anos seguintes, os 

cineastas mergulharam em projetos individuais e assistiram ao esgotamento da Embrafilme e 

à pulverização das propostas e das políticas para a área cinematográfica. 

 O retorno de Joaquim Pedro de Andrade a temas caros ao Modernismo deu-se nessa 

época.  Da produção de O Homem do Pau-Brasil, quando procurou apresentar uma fantasia 

sobre a trajetória intelectual de Oswald de Andrade, ao trabalho de pesquisa, produção de 

roteiro e projeto para o filme Casa Grande, Senzala e Cia., Joaquim Pedro revisitou temas 

que foram referências para a sua formação e para a sua geração.  Como no fechamento do 

círculo, retornou aos seus primeiros momentos de cineasta, quando da produção de filmes 

sobre os intelectuais modernistas Gilberto Freyre e Manuel Bandeira, o início de sua carreira 

e de sua formação intelectual, sob influência decisiva de seu pai, Rodrigo Mello Franco de 

Andrade, criador do SPHAN e seu diretor até 1967.  Esses elementos, identificados com uma 

produção cultural atenta à modernidade, estiveram sempre presentes na obra de Joaquim 

Pedro, mesmo quando os criticava ou os demonstrava através de um prisma diferenciado, em 

que seus valores eram diluídos e suas contradições tornavam-se mais aparentes.  O retorno do 

cinemanovista aos temas que tanto o influenciaram e dos quais realmente nunca se separou 

ocorreu num momento em que a sociedade brasileira começava a vivenciar o processo de 

redemocratização, com a anistia aos presos e exilados políticos, com o pluripartidarismo e 

com a proximidade de eleição direta para governadores que se realizaria em 1982.  Esse 

movimento representou, pois, muito mais a busca por uma referência, por uma identidade que 

se perdeu pelos desvãos do processo histórico, do que uma crítica ou uma despedida.  Em 

tempos de desconstrução das utopias, o que os anos oitenta seguramente foram, Joaquim 

Pedro lançou boias salva-vidas ao mar revolto das transformações em série, como se indicasse 

que o entendimento da nossa sociedade e de suas perspectivas ainda residia na compreensão 
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do seu passado, do seu processo de construção, dos valores que ficaram arraigados e que, bem 

trabalhados, poderiam tornar-se parâmetros para o traçado de novos caminhos. 

 Entre o final dos anos cinquenta e o início dos anos oitenta, a sociedade brasileira 

passou por uma intensa transformação: de sociedade rural a urbana, num processo inédito e 

violento, que deixou marcas profundas nos sertões abandonados e nas favelas inchadas dos 

grandes centros urbanos; de uma sociedade de analfabetos a uma sociedade de espectadores 

televisivos; uma sociedade com índices sociais vergonhosos e uma violência atávica, 

relacionada à expansão de fronteiras, à posse de terras e ao controle de atividades econômicas 

ilícitas.  Em suma, uma sociedade que, no mesmo período, vira sua população crescer de 

menos de 70 milhões para mais de 120 milhões, sem estar devidamente preparada para isso. 

 No meio de todo esse processo, houve a instalação do regime militar que perdurou 21 

anos, com toda a sua mazela de arbítrio, repressão política e modernização autoritária.  Nesse 

mesmo tempo, o Cinema Novo desenvolveu-se, afirmou-se e diluiu-se; em determinado 

momento, o Estado autoritário apresentou sua política cultural, restaurando o diálogo com os 

intelectuais e a sociedade civil, promovendo a maior intervenção estatal na área cultural até 

então vista.  Em todo esse processo, as visões de Brasil, de sociedade brasileira e de “homem 

brasileiro” passaram por transformações, verdadeiras metamorfoses, que procuraram dar 

conta de uma nova sociedade que vivia um período de modernização, cujas características 

eram o consumo exacerbado, a mercantilização das relações pessoais e sociais e a inovação 

tecnológica acelerada.  Do nacional-desenvolvimentismo, próprio dos anos JK, ao nacional-

reformismo do período 1961-1964, passando pelo conservadorismo reacionário identificado 

com o golpe militar de 1964, ao culto à modernidade a qualquer custo do início dos anos 

setenta, chegando, finalmente, às políticas culturais da segunda metade dos anos setenta e 

início dos anos oitenta, as formas de se ver e de compreender a sociedade brasileira 

transformaram-se, adaptaram-se e diluíram-se, perdendo seus parâmetros diante da 

modernização. 

 Buscando compreender a nova conjuntura, os cinemanovistas perderam-se nos 

desvãos de um processo que eles também alimentaram e para o qual contribuíram, nem 

sempre como protagonistas.  Buscando o povo e a nação, contentaram-se com o público e o 

mercado.  As bases sobre as quais foi construída a sociedade brasileira que emergiu do 

processo de modernização autoritária não foram aquelas bases idealizadas nos anos cinquenta 

e sessenta.  A modernidade chegara definitivamente e, para compreendê-la, era necessário 

empreender a crítica daqueles valores e princípios que tanto animaram aqueles anos.  A 

sociedade transformara-se e para entender seus elementos identitários era preciso aceitar 
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novos parâmetros construídos em cima da expansão do consumo e da indústria cultural.  Para 

tudo isso, o preço a ser pago foi a crítica e a desconstrução das utopias que tanto animaram as 

ideias acerca de uma totalidade chamada “Brasil”; visto que esse “Brasil” não mais existia, 

para dar conta do existente, eram necessários novos conceitos e parâmetros que 

possibilitassem sua compreensão e dessem vida a novas ideias e novos sonhos. 

 Dessa tarefa, os cinemanovistas não se ocuparam, pois, naquele momento, no decorrer 

dos anos oitenta, o grande filme do Cinema Novo encontrava seu final: a luz do projetor 

apagou-se e a sala de exibição esvaziou-se.  Nessa história não cabe happy end, mas fica a 

constatação de que os sonhos são sempre mais belos do que a realidade. 
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Anexo I: Filmografia 
 
 
Agulha no Palheiro 
 São Paulo. Direção e Roteiro: Alex Viany; Assistente de Direção: Nelson Pereira dos 
Santos; Música: Claudio Santoro; Fotografia: Mario Pagés; Distribuição: Cinedistri; Elenco: 
Carmélia Alves, Roberto Bataglin, Dóris Monteiro, Fada Santoro, Helio Souto, Alex Viany e 
outros. Produção: Rubens Berardo, Moacyr Fenelon, Cine Produções Moacyr Fenelon, Flana 
Filmes, Unida Filmes, 1952. 
 
O Aleijadinho 
 Rio de Janeiro. Direção: Joaquim Pedro de Andrade. Roteiro: Lúcio Costa. Fotografia: 
Pedro de Moraes. Produção: Embrafilme; curta-metragem, colorido, 1978. 
 
O Amuleto de Ogum 
 Rio de Janeiro. Direção e Roteiro: Nelson Pereira dos Santos. Argumento: Francisco 
Santos. Fotografia: Hélio Silva, Nelson Pereira dos Santos e José Cavalcanti. Montagem: 
Severino Dadá e Paulo Pessoa. Música: Jards Macalé. Produção: Nelson Pereira dos Santos. 
Elenco: Ney Sant’Anna, Jofre Soares, Anecy Rocha, Maria Ribeiro, Jards Macalé e outros. 
Produtora: Regina Filmes e Embrafilme, 1974. 
 
Anchieta, José do Brasil 
 Rio de Janeiro. Direção: Paulo Cesar Saraceni. Roteiro: Paulo Cesar Saraceni e 
Marcos Konder Reis. Fotografia: Marco Bottino. Montagem: Ricardo Miranda. Música: 
Sérgio Saraceni.  Produção: Sérgio Saraceni. Elenco: Ney Latorraca, Luiz Linhares, Maurício 
do Valle, Joel Barcelos, Hugo Carvana, Maria Gladys, Ana Maria Magalhães e outros. 
Produtora: Embrafilme, 1979. 
 
Arraial do Cabo 
  Rio de Janeiro. Direção: Paulo Cesar Saraceni. Argumento a partir de pesquisas do 
Museu Nacional. Fotografia: Mário Carneiro. Produção: Geraldo Markan, Joaquim Pedro de 
Andrade, Sérgio Montagna. Produtora: Saga Filmes. Documentário. 17 min., 1959. 
 
O Bandido da Luz Vermelha. 
 São Paulo. Diretor/Roteiro: Rogério Sganzerla.  Fotografia: Peter Overbeck.  
Montagem: Silvio Renoldi.  Música: Rogério Sganzerla. Elenco: Paulo Villaça, Helena Ignez, 
Luiz Linhares, Pagano Sobrinho e outros. Produtor: José da Costa Cordeiro, José Alberto 
Reis, Rogério Sganzerla. Produtora: Urânio, 1968. 
 
O Boca de Ouro. 
 Rio de Janeiro. Direção e Roteiro: Nelson Pereira dos Santos. Argumento: a partir da 
peça teatral homônima de Nélson Rodrigues. Fotografia: Amleto Daissé. Montagem: Rafael 
Justo Valverde. Música: Remo Usai. Elenco: Jece Valadão, Odete Lara, Daniel Filho, Maria 
Lúcia Monteiro e outros. Produtor: Jarbas Barbosa, Gilberto Perrone. Produção: Copacabana 
Filmes, Fama Filmes, 1962. 
 
Brasil Ano 2000 
 Rio de Janeiro. Direção: Walter Lima Jr. Argumento, roteiro, diálogos e câmera: 
Walter Lima Jr. Fotografia: Guido Cosulich. Montagem: Nelo Melli. Cenografia: Marcos 
Flaksman e Vicente Más. Assistente de Direção, Cenógrafo Adjunto e Figurinos: Luiz Carlos 
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Ripper. Trilha sonora: músicas de Caetano Veloso, Gilberto Gil e José Carlos Capinam. 
Direção Musical: Rogério Duprat. Som: Carlos Della Riva. Elenco: Anecy Rocha, Ênio 
Gonçalves, Iracema de Alencar, Ziembinski, Manfredo Colasanti, Helio Fernando, Rodolfo 
Arena, Jackson de Souza, Afonso Stuart, Alberto Prado, Arduíno Colasanti, Aizita do 
Nascimento, Raul Cortez. Produção: 2000 Film, Claude Antoine, Mapa Filmes, 1969. 
 
Brasília, Contradições de uma Cidade Nova 
 Rio de Janeiro. Direção: Joaquim Pedro de Andrade. Roteiro: Joaquim Pedro de 
Andrade, Luís Saia e Jean-Claude Bernardet. Assistente de Direção: Jean-Claude Bernardet. 
Fotografia: Afonso Beato. Produção: Filmes do Serro para Olivetti do Brasil; média-
metragem, colorido, 1967. 
 
O Bravo Guerreiro. 
 Rio de Janeiro. Direção: Gustavo Dahl. Roteiro: Gustavo Dahl e Roberto Marinho de 
Azevedo Neto. Argumento: Gustavo Dahl. Fotografia: Affonso Beato. Montagem: Eduardo 
Escorel.  Música: Remo Usai. Elenco: Paulo César Pereio, Mário Lago, Ítalo Rossi, Maria 
Lúcia Dahl e outros. Produção: Gustavo Dahl, Joe Kantor. Produtora: Gustavo Dahl 
Prod.Cin., Saga Filmes, Joe Kantor, 1968. 
 
Bye Bye Brasil. 
 Rio de Janeiro. Direção: Carlos Diegues. Roteiro: Carlos Diegues e Leopoldo Serran. 
Argumento: Carlos Diegues. Fotografia: Lauro Escorel Filho. Montagem: Mair Tavares. 
Música: Chico Buarque, Roberto Menescal, Dominguinhos. Elenco: José Wilker, Betty Faria, 
Fábio Júnior, Zaira Zambelli e outros. Produção: Luiz Carlos Barreto, Walter Clark, Carlos 
Braga, Lucíola Villela. Produtora: Produções Cinematográficas L. C. Barreto Ltda. 1979. 
 
Os Cafajestes 
 Rio de Janeiro. Direção: Rui Guerra. Roteiro: Rui Guerra e Miguel Torres. Fotografia: 
Toni Rabatoni. Montagem: Nello Melli e Zelis Costa. Música: Luís Bonfá. Som: Aluísio 
Viana. Elenco: Jece Valadão, Norma Bengel, Daniel Filho, Glauce Rocha, Luci Carvalho, 
Hugo Carvana, Germana Delamare e Fátima Sommer. Produção: Jece Valadão, 1962. (Fonte: 
AVELLAR, José Carlos. O Cinema Dilacerado. Op. cit., p. 366). 
 
Câncer. 
 Rio de Janeiro/Itália. Direção: Glauber Rocha. Fotografia: Luís Carlos Saldanha. 
Montagem: Tineca, Mireta. Elenco: Odete Lara, Hugo Carvana, Antonio Pitanga, Eduardo 
Coutinho. Produção: Mapa Filmes, RAI (Radiotelevisione Italiana), Gianni Barcelloni, 1968. 
 
O Casamento. 
 Rio de Janeiro. Direção: Arnaldo Jabor. Roteiro: Arnaldo Jabor. Argumento: a partir 
de peça teatral homônima de Nélson Rodrigues. Fotografia: Dib Lufti. Montagem: Rafael 
Justo Valverde. Elenco: Paulo Porto, Adriana Prieto, Camila Amado, Nélson Dantas, Érico 
Vidal, Mara Rúbia, Fregolente e outros. Produção: Paulo Porto.  Produtora: Ventania, RFF 
Sagitarius, Eduardo Mascarenhas e Sidney Cavalcanti, 1975. 
 
Chuvas de Verão. 
 Rio de Janeiro. Direção: Cacá Diegues. Roteiro: Cacá Diegues. Fotografia: José 
Medeiros. Montagem: Mair Tavares.  Música: fragmentos de Herivelto Martins, Jararaca, 
Jards Macalé, Jorge Mautner, Brahms, Waldir Azevedo, Roberto e Erasmo Carlos. Elenco: 
Jofre Soares, Cristina Aché, Rodolfo Arena, Lurdes Mayer, Sady Cabral, Paulo César Pereio, 
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Jorge Coutinho, Miriam Pires, Daniel Filho, Marieta Severo e outros. Produção: Luís 
Fernando Goulart e Luís Carlos Lacerda. Produtora: Alter, Terra e Embrafilme, 1978. 
 
Cinco Vezes Favela 
 Rio de Janeiro, 1962. Produtores: Leon Hirszman, Marcos Farias, Paulo César 
Saraceni; produtora: Centro Popular de Cultura da UNE e Instituto Nacional do Livro. 
 1º Episódio: Zé da Cachorra. Direção e Roteiro: Miguel Borges. Música: Mario 
Rocha. Elenco: Waldir Onofre, José Saenz, L. C. Barroso, Andrey Salvador, Jandira Aguiar, 
Claudio Bueno Rocha e outros. 
 2º Episódio: Couro de Gato. Produção de 1960. Direção: Joaquim Pedro de Andrade. 
Roteiro: Joaquim Pedro de Andrade e Domingos de Oliveira. Fotografia: Mario Carneiro. 
Montagem: Jacqueline Aubrey. Música: Carlos Lyra e Geraldo Vandré. Elenco: Cláudio 
Correia e Castro; Riva Nimitz, Henrique César, Milton Gonçalves, Napoleão Muniz Freire. 
 3º Episódio: Escola de Samba Alegria de Viver. Direção e Roteiro: Carlos Diegues. 
Argumento: Carlos Estevam. Fotografia: Ozen Sermet. Montagem: Rui Guerra. Música: 
Carlos Lyra. Elenco: Abdias Nascimento, Oduvaldo Vianna Filho, Maria da Graça, Jorge 
Coutinho. 
 4º Episódio: Um favelado. Direção e Roteiro: Marcos Farias. Música: Mario Rocha. 
Elenco: Isabela, Flavio Migliaccio, Alex Viany, Sergio Augusto, Carlos Estevam e outros. 
 5º Episódio: Pedreira de São Diogo. Direção: Leon Hirszman. Roteiro: Leon 
Hirszman e Flávio Migliaccio. Assistente de Direção: Lídio Francisco da Costa e Ezequiel do 
Nascimento. Música: Hélcio Milito. Elenco: Glauce Rocha, Francisco de Assis, Sady Cabral, 
Joel Barcellos, Zózimo Bulbul, Haroldo de Oliveira, Procópio Mariano e outros. 
 
Cinema Novo (Improvisiert und Zielbewusst) 
 Rio de Janeiro. Direção e Roteiro: Joaquim Pedro de Andrade. Direção de Fotografia: 
Hans Bantel. Montagem: Barbara Riedel. Texto e narração em alemão: K. M. Eckstein. 
Narração em português: Paulo José. Produção: K. M. Eckstein, ZDF (TV alemã); curta-
metragem, preto & branco, 1967. 
 
Como era gostoso o meu Francês 
 Rio de Janeiro. Direção e Roteiro: Nelson Pereira dos Santos. Argumento: Nelson 
Pereira dos Santos, Humberto Mauro (diálogos em tupi). Fotografia: Dib Lufti. Montagem: 
Carlos Alberto Camuyrano. Música: Zé Rodrix. Elenco: Arduíno Colasanti, Ana Maria 
Magalhães, Eduardo Imbassahy Filho, Manfredo Colasanti e outros. Produção: Nelson Pereira 
dos Santos, K. M. Eckstein, César Thedim. Produtora: L. C. Barreto Prod.Cin., Condor 
Filmes, 1971. 
 
Contos Eróticos. 
 Rio de Janeiro. Filme em quatro episódios. Arroz e Feijão. Direção: Roberto Santos. 
Argumento: a partir do conto homônimo de Sérgio Toni. Fotografia: Marcelo Primavera.  
Montagem: Carlos Vera. Elenco: Cássio Martins, Joana Fomm, David José e outros. As Três 
Virgens.. Direção: Roberto Palmari. Argumento: a partir de um conto homônimo de Yara 
Gomes Ribeiro. Fotografia: Geraldo Gabriel. Montagem: Silvio Mattos. Elenco: Paula 
Ribeiro, Carmem Silvia e Eva Rodrigues. O Arremate. Direção: Eduardo Escorel. 
Argumento: a partir de conto homônimo de Aécio Consolin. Fotografia: Miguel Parente. 
Montagem: Gilberto Santeiro. Elenco: Lisa Vieira e Lima Duarte. Vereda Tropical. Direção: 
Joaquim Pedro de Andrade. Argumento: a partir de um conto homônimo de Pedro Maia 
Soares. Fotografia: Kimihito Kato. Montagem: Eduardo Escorel. Elenco: Cláudio Cavalcanti, 
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Cristina Aché e Carlos Galhardo. Produção: Lynxfilm e Editora Três, 1977. (Fonte: Filme 
Cultura, Rio de Janeiro: Embrafilme/MEC, n.37, p.75, jan.- fev.- mar.1981). 
 
A Dama do Lotação. 
 Rio de Janeiro. Direção: Neville d’Almeida. Roteiro: Neville d’Almeida e Nélson 
Rodrigues. Argumento: a partir de crônica de Nélson Rodrigues. Fotografia: Edison Santos. 
Montagem: Raimundo Higino. Música: Caetano Veloso. Elenco: Sônia Braga, Nuno Leal 
Maia, Paulo César Pereio, Jorge Dória e outros. Produção: Nelson Pereira dos Santos, Newton 
Rodrigues, Luiz Carlos Barreto, Sônia Braga, Neville d’Almeida e Nélson Rodrigues. 
Produtora: Regina, Embrafilme, 1978. 
 
O Desafio. 
 Rio de Janeiro. Direção e Roteiro: Paulo Cesar Saraceni. Fotografia: Dib Lufti. 
Montagem: Ismar Porto. Música: Mozart, Villa-Lobos, Edu Lobo, Vinicius de Moraes, 
Caetano Veloso e outros. Elenco: Isabela, Oduvaldo Vianna Filho, Sérgio Brito, Luiz 
Linhares e outros. Produção: Sérgio Saraceni. Produtora: Imago, Mapa Filmes, 1965. 
 
O Descobrimento do Brasil. 
 Rio de Janeiro/ Bahia. Direção e Roteiro: Humberto Mauro. Argumento: Humberto 
Mauro e Afonso de Taunay, a partir da Carta de Pero Vaz de Caminha. Fotografia: Manoel P. 
Ribeiro, Alberto Botelho, Alberto Campilla e Humberto Mauro. Música: Heitor Villa-Lobos. 
Elenco: Álvaro Costa, Manoel Rocha, Alfredo Silva, De Los Rios. Produção: Instituto do 
Cacau da Bahia, 1937. 
 
Deus e o Diabo na Terra do Sol. 
 Rio de Janeiro. Direção: Glauber Rocha. Roteiro: Glauber Rocha, Walter Lima Jr., 
Paulo Gil Soares.  Argumento: Glauber Rocha. Fotografia: Waldemar Lima. Montagem: 
Rafael Justo Valverde. Música: Villa-Lobos, Glauber Rocha e Sérgio Ricardo. Elenco: 
Geraldo Del Rey, Yoná Magalhães, Othon Bastos, Maurício do Valle e outros. Produção: 
Luiz Augusto Mendes, Jarbas Barbosa e Glauber Rocha. Produtora: Copacabana Filmes. 
1964. 
 
Dona Flor e seus Dois Maridos. 
 Rio de Janeiro. Direção: Bruno Barreto. Roteiro: Bruno Barreto, Leopoldo Serran e 
Eduardo Coutinho. Argumento: a partir do romance homônimo de Jorge Amado. Fotografia: 
Murilo Salles. Montagem: Raimundo Higino. Música: Chico Buarque e Francis Hime. 
Elenco: Sônia Braga, José Wilker, Mauro Mendonça, Dinorah Brillanti e outros. Produção: 
Luiz Carlos Barreto, Newton Rique, Cia. Serrador, Nelson Porto, Paulo Cezar Sesso. 
Produtora: Luiz Carlos Barreto, 1976. 
 
O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro. 
 Rio de Janeiro. Direção, Roteiro e Argumento: Glauber Rocha.  Fotografia:  Affonso 
Beato. Montagem: Eduardo Escorel. Música: Marlos Nobre, Walter Queirós, Sérgio Ricardo. 
Elenco: Maurício do Valle, Odete Lara, Othon Bastos, Hugo Carvana e outros. Produção: 
Zelito Viana, Claude Antoine, Luiz Carlos Barreto, Glauber Rocha. Produtora: Mapa Filmes, 
1969. 
 
Eles não usam black tie. 
 Rio de Janeiro. Direção: Leon Hirszman. Roteiro e Argumento: Gianfrancesco 
Guarnieri e Leon Hirszman. Fotografia: Lauro Escorel. Montagem: Eduardo Escorel. Música: 
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Radamés Gnattali, Adonirã Barbosa, Gianfrancesco Guarnieri. Elenco: Gianfrancesco 
Guarnieri, Fernanda Montenegro, Milton Gonçalves, Carlos Alberto Ricelli, Bete Mendes, 
Lélia Abramo e outros. Produção: Leon Hirszman. Produtora: Leon Hirszman Produções, 
Embrafilme,1981. 
 
A Estrada da Vida 
 Rio de Janeiro. Direção: Nelson Pereira dos Santos. Roteiro: Chico de Assis. 
Fotografia: Chico Botelho em Eastmancolor. Som: Juarez Dagoberto. Estúdio de Som: Nel-
Som. Mixagem: Ornélio Mota Costa. Música: Milionário e Zé Rico. Montagem: Carlos 
Alberto Camuyrano. Elenco: Romeu Mattos, José Santos, Nadia Lippi, Silvia Leblon, 
Raimundo Silva e outros. Produção: Dora Sverner Villa Boas, Luiz Carlos Villas Boas, 
Embrafilme, 1980. 
 
Eu te Amo 
 Rio de Janeiro. Direção e Roteiro: Arnaldo Jabor. Argumento: Arnaldo Jabor, 
Leopoldo Serran. Fotografia: Murilo Salles. Montagem: Mair Tavares. Música: Cesar 
Camargo Mariano, Antônio Carlos Jobim, Chico Buarque. Elenco: Sônia Braga, Paulo César 
Pereio, Vera Fischer, Tarcísio Meira e outros. Produtor: Walter Clark. Produtora: Flávia 
Tavares, 1980. 
 
A Falecida 
 Rio de Janeiro. Direção: Leon Hirszman. Roteiro: Leon Hirszman, Eduardo Coutinho. 
Argumento: a partir da peça teatral homônima de Nélson Rodrigues. Fotografia: José 
Medeiros. Montagem: Nélio Melli. Música: Radamés Gnattali. Elenco: Fernanda 
Montenegro, Ivan Cândido, Paulo Gracindo, Nelson Xavier e outros. Produtora: Produções 
Cinematográficas Meta, 1965. 
 
Os Fuzis 
 Rio de Janeiro. Direção e Montagem: Ruy Guerra. Roteiro: Ruy Guerra e Miguel 
Torres. Fotografia: Ricardo Aronovich. Música: Moacir Santos, seleção de cantos populares 
nordestinos. Elenco: Átila Iório, Nelson Xavier, Hugo Carvana, Paulo César Pereio, Maria 
Gladys, Leonildes Bayer, Rui Polanah, Maurício Loyola, Joel Barcelos e Ivan Cândido. 
Produção: Jarbas Barbosa, Copacabana Filmes e Daga Filmes, 1964. 
 
Ganga Zumba 
 Rio de Janeiro. Direção: Carlos Diegues. Roteiro: Carlos Diegues, Leopoldo Serran e 
Rubem Rocha Filho; baseado em novela de João Felício dos Santos. Música: Moacir Santos. 
Elenco: Jorge Coutinho, Luiza Maranhão, Léa Garcia, Antonio Pitanga, Tereza Rachel, 
Cartola, Eliezer Gomes. Produção: Carlos Diegues, Jarbas Barbosa, Tabajara Filmes, 1964. 
 
Garrincha, Alegria do Povo 
 Rio de Janeiro. Direção: Joaquim Pedro de Andrade. Roteiro: Luís Carlos Barreto, 
Armando Nogueira, Mário Carneiro e David Neves. Assistente de Direção: David Neves. 
Direção de Fotografia: Mario Carneiro. Montagem: Nello Melli. Narração: Heron 
Domingues. Música: Bach, Frescobaldi, Scarlatti, Prokofiev, Império Serrano e Portela. 
Produção: L. C. Barreto, 1963. 
 
A Grande Cidade 
 Rio de Janeiro. Direção: Carlos Diegues. Roteiro: Carlos Diegues e Leopoldo Serran. 
Fotografia: Fernando Duarte. Câmera: Dib Lufti. Montagem: Gustavo Dahl. Assistente de 
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direção: Antônio Calmon. Música: Heckel Tavares, Zé Ketti e Villa-Lobos. Elenco: Leonardo 
Vilar, Anecy Rocha, Antônio Pitanga, Joel Barcellos, Maria Lúcia Dahl. Produção: Carlos 
Diegues e Mapa Filmes, 1966. 
 
O Grande Momento 
 São Paulo. Direção: Roberto Santos. Roteiro: Roberto Santos e Norberto Nath. 
Assistente de Direção: Norberto Nath e Mamour Miyao. Música: Alexandre Gnatalli. Elenco: 
Gianfrancesco Guarnieri, Myriam Pérsia, Paulo Goulart, Lima Duarte, Milton Gonçalves, 
Flavio Migliaccio, Vera Gertel, Carmem Silva, Turíbio Luiz, Jayme Barcellos e outros. 
Produção: Nelson Pereira dos Santos, Roberto Santos e Mario Marinho. CoProdução: Nelson 
Pereira dos Santos Produções Cinematográficas, 1958. 
 
Guerra Conjugal 
 Rio de Janeiro. Direção e Roteiro: Joaquim Pedro de Andrade, baseado em contos e 
diálogos de Dalton Trevisan. Fotografia: Pedro de Moraes. Cenografia, Figurinos e Letreiros: 
Anísio Medeiros. Montagem: Eduardo Escorel. Música: Ian Guest. Elenco: Lima Duarte, 
Carlos Gregório, Jofre Soares, Carmem Silva, Ítala Nandi, Carlos Kroeber, Cristina Aché, 
Analu Prestes, Dirce Migliaccio, Elza Gomes, Maria Lúcia Dahl, Wilza Carla. Produção: 
Aloísio Salles, Walter Clark e Luiz Carlos Barreto. Produtoras: Indústria Cinematográfica 
Brasileira e Filmes do Serro, 1975. 
 
Os Herdeiros 
 Rio de Janeiro. Direção e Roteiro: Carlos Diegues. Fotografia e câmera: Dib Lufti. 
Montagem: Eduardo Escorel. Assistente de direção: Sérgio Santeiro. Música: Heitor Villa-
Lobos e canções populares de 1930 a 1960. Cenografia: Luiz Carlos Ripper. Elenco: Sérgio 
Cardoso, Mário Lago, Odete Lara, Isabel Ribeiro, Grande Otelo, Paulo Porto, Jean-Pierre 
Leáud, André Gouveia. Produção: Carlos Diegues, Jarbas Barbosa e Luís Carlos Barreto. 
Produtoras: J. B. Produções Cinematográficas, Novocine e Condor Filmes, 1969. 
 
O Homem do Pau Brasil 
 Rio de Janeiro. Direção: Joaquim Pedro de Andrade. Argumento: Joaquim Pedro de 
Andrade, baseado na obra de Oswald de Andrade. Roteiro: Joaquim Pedro de Andrade e 
Alexandre Eulálio. Fotografia: Kimihito Kato. Montagem: Marco Antônio Cury. Música: 
Rogério Rossini. Elenco: Ítala Nandi, Flávio Galvão, Regina Duarte, Cristina Aché, Dina 
Sfat, Dora Pellegrino, Juliana Carneiro da Cunha, Grande Otelo. Produção: Joaquim Pedro de 
Andrade e Embrafilme, 1981. 
 
A Idade da Terra 
 Rio de Janeiro. Direção: Glauber Rocha. Roteiro e Argumento: Glauber Rocha. 
Fotografia: Roberto Pires e Pedro de Moraes. Montagem: Carlos C. Cox, Raul Soares, 
Ricardo Miranda.  Música: Rogério Duarte. Produtor: Glauber Rocha.  Elenco: Maurício do 
Valle, Jece Valadão, Antônio Pitanga, Tarcísio Meira, Norma Bengel, Ana Maria Magalhães, 
Danusa Leão e outros. Produtoras: Embrafilme, CPC - Centro de Produção e Comunicação, 
Glauber Rocha Comunicações Artísticas, Filmes 3, 1980. 
 
Os Inconfidentes 
 Rio de Janeiro. Direção: Joaquim Pedro de Andrade. Roteiro: Joaquim Pedro de 
Andrade e Eduardo Escorel; diálogos baseados nos Autos da Devassa, nos poemas de Tomaz 
Antônio Gonzaga, Cláudio Manoel da Costa e Alvarenga Peixoto e na obra de Cecília 
Meireles, O Romanceiro da Inconfidência.  Fotografia: Pedro de Moraes. Montagem: 



 289 

Eduardo Escorel. Cenografia e Figurinos: Anísio Medeiros. Música: Aquarela do Brasil, de 
Ari Barroso, interpretada por Tom Jobim, e Farolito, de Augustin Lara, interpretada por João 
Gilberto, trechos de Marlos Nobre. Elenco: José Wilker, Paulo César Pereio, Luís Linhares, 
Fernando Torres, Carlos Kroeber, Nélson Dantas, Carlos Gregório, Margarida Rey, Tetê 
Medina, Susana Gonçalves, Wilson Grey, Fábio Sabag, Roberto Maia. Produção: Filmes do 
Sêrro, Mapa Filmes e Grupo Filmes, 1972. Premiações: Air France de Melhor Filme de 1972; 
Prêmio Golfinho de Ouro de 1972; Prêmio do Comitê de Artes e Letras do Festival de Veneza 
de 1972. 
 
Lição de Amor 
 Rio de Janeiro. Direção: Eduardo Escorel. Roteiro: Eduardo Escorel e Eduardo 
Coutinho, baseado em Amar, verbo intransitivo, de Mário de Andrade. Fotografia: Murilo 
Sales. Cenografia e figurinos: Anísio Medeiros. Música: Francis Hime, com trechos de A 
Marcha Turca, de Mozart. Montagem: Gilberto Santeiro. Som: Vitor Raposeiro, Roberto 
Melo e Geraldo José. Elenco: Lilian Lemmertz, Rogério Fróes, Irene Ravache, Marcos 
Taquechel, Maria Claudia Costa, Mariana Veloso, Magali Lemoine, Rogéria Olimpo, William 
Wu, Marie Claude, Déia Pereira. Produção: Marcos Altberg, Luís Carlos Barreto, Embrafilme 
e Corisco Filmes, 1975. 
 
Limite 
  Rio de Janeiro. Direção, Roteiro e Argumento: Mário Peixoto. Fotografia: Edgar 
Brasil. Montagem: Mário Peixoto. Música: Satie, Debussy, Borodine, Ravel, Stravinsky, 
César Franck, Prokofiev. Elenco: Olga Breno, Taciana Rei, Raul Schnoor, D. G. Pereira. 
Produção: Mário Peixoto, 1930. 
 
A Linguagem da persuasão 
 Rio de Janeiro. Direção: Joaquim Pedro de Andrade. Roteiro: José Carlos Avellar. 
Produção: Transfilme; curta-metragem, colorido, 1970. 
 
Macunaíma 
 Rio de Janeiro. Direção e Roteiro: Joaquim Pedro de Andrade, baseado na obra de 
Mario de Andrade. Fotografia: Guido Cosulich e Affonso Beato. Montagem: Eduardo 
Escorel. Cenografia e figurinos: Anísio Medeiros. Narração: Tite de Lemos. Música: Antonio 
Maria, Oreste Barbosa, Jards Macalé, Silvio Caldas, Heitor Villa-Lobos. Elenco: Grande 
Otelo, Paulo José, Dina Sfat, Milton Gonçalves, Rodolfo Arena, Jardel Filho, Joana Fomm, 
Maria Lúcia Dahl, Miriam Muniz, Maria do Rosário, Rafael de Carvalho, Edi Siqueira, 
Carmem Palhares, Hugo Carvana, Wilza Carla, Zezé Macedo, Guará Rodrigues. Produção: K. 
M. Eckstein para Filmes do Sêrro, Grupo Filmes e Condor Filmes, 1969. 
 
O Mestre de Apipucos 
 Rio de Janeiro. Direção e Roteiro: Joaquim Pedro de Andrade; baseado em texto de 
Gilberto Freyre. Montagem: Carla Civelli, Giuseppe Baldacconi. Fotografia: Afrodísio de 
Castro. Narração: Gilberto Freyre. Produção: Saga Filmes; curta-metragem, preto & branco, 
1959. 
 
O Padre e a Moça 
 Rio de Janeiro. Direção e Roteiro: Joaquim Pedro de Andrade, baseado no poema “O 
Padre, a Moça”, de Carlos Drummond de Andrade. Fotografia: Mário Carneiro. Montagem: 
Eduardo Escorel. Música: Carlos Lyra. Elenco: Paulo José, Helena Ignez, Mário Lago, Fauzi 
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Arap, Rosa Sandrini. Produção: Filmes do Serro e Luís Carlos Barreto, 1965. Premiações: 
Melhor Direção, Festival de Teresópolis, 1966. 
 
O País de São Saruê 
 Brasília. Direção, Produção e Roteiro: Wladimir Carvalho. Fotografia: Manuel 
Clemente. Montagem: Eduardo Leone. Música: José Siqueira e Marcus Vinícius. Poema de 
Jomar Moraes Souto lido por Ecchio Reis. Narração: Paulo Pontes. Assistente de direção: 
Walter Carvalho. Distribuição: Embrafilme, 1971/1979. 
 
Pindorama 
 Rio de Janeiro/São Paulo. Direção, Roteiro e Argumento: Arnaldo Jabor. Fotografia: 
Afonso Beato. Montagem: João Ramiro Melo, Arnaldo Jabor. Música: Guilherme Guimarães 
Vaz. Elenco: Maurício do Valle, Ítala Nandi, Jesus Pingo, Hugo Carvana e outros. Produção: 
Walter Hugo Khoury, William Khoury. Produtora: Cia. Cin. Vera Cruz, Kamera Filmes, 
Columbia Pictures do Brasil, Screen Gems do Brasil, 1971. 
 
O Poeta do Castelo 
 Rio de Janeiro. Direção e Roteiro: Joaquim Pedro de Andrade. Montagem: Carla 
Civelli e Giuseppe Baldacconi. Fotografia: Afrodísio de Castro. Narração: Manuel Bandeira. 
Produção: Saga Filmes; curta-metragem, preto & branco, 1959. 
 
Porto das Caixas 
 Rio de Janeiro. Direção e Roteiro de Paulo Cesar Saraceni. Assistente de Direção: 
Sergio Sanz. Direção de Arte: Mario Carneiro. Montagem: Nelo Melli. Trilha Sonora: 
Antonio Carlos Jobim. Elenco: Irma Álvares, Reginaldo Faria, Paulo Padilha, Joseph 
Guerreiro, Margarida Rey, Sergio Sanz, José Henrique Belo. Produção: Elísio de Souza 
Freitas, Davi Conde e Luís Carlos Miéle, Equipe Produtora Cinematográfica, 1962. 
 
Prá Frente Brasil 
 Rio de Janeiro. Direção e Roteiro: Roberto Farias. Fotografia: Dib Lufti. Trilha 
sonora: Egberto Gismonti. Elenco: Reginaldo Farias, Antônio Fagundes, Cláudio Marzo, 
Carlos Zara, Natália do Valle, Elizabeth Savalla, Irma Alvarez, Neuza Amaral, Expedito 
Barreira e Rogério Blum. Produção: Roberto Farias, 1982. 
 
Quando o carnaval chegar 
 Rio de Janeiro. Direção e Roteiro: Carlos Diegues. Argumento: Carlos Diegues, Hugo 
Carvana e Chico Buarque. Fotografia e câmera: Dib Lufti. Montagem: Eduardo Escorel. 
Assistente de direção: Carlos Del Pino. Música: Chico Buarque. Guarda-Roupa: Fernando 
Bidê. Elenco: Chico Buarque, Hugo Carvana, Maria Bethânia, Nara Leão, Antônio Pitanga, 
Ana Maria Magalhães, Wilson Grey, Elke Maravilha e José Lewgoy. Produção: Carlos 
Diegues, Mapa Filmes, Luiz Buarque de Hollanda, K. Eckstein, 1972. 
 
Quem é Beta? 
 Rio de Janeiro/França. Direção: Nelson Pereira dos Santos. Roteiro: Nelson Pereira 
dos Santos e Gerard Levy Clerc. Fotografia: Dib Lufti. Montagem: Carlos Alberto 
Camuyrano. Música: Cláudio Paulo e Maurício. Elenco: Frederic Pasquale, Sylvie Fernec, 
Regina Lecrery, Dominique Ruhle, Noelle Adam, Nildo Parente, Isabel Ribeiro, Arduíno 
Colasanti, Manfredo Colasanti e outros. Produção: Carlos Alberto Diniz. Produtora: Dahlia 
Filmes (Paris), M. F. Produções, Regina Filmes e Desenfilmes, 1973. 
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Rio, 40 Graus 
 Rio de Janeiro. Direção e Roteiro: Nelson Pereira dos Santos. Argumento: Arnaldo 
Farias. Fotografia: Hélio Silva. Montagem: Rafael Justo Valverde. Música: Radamés Gnattali. 
Elenco: Jece Valadão, Glauce Rocha, Roberto Bataglin, Cláudia Moreno e outros. Produção: 
Ciro Curi, Louis-Henri Guitton e outros. Produtora: Equipe Moacyr Fenelon, 1955. 
 
Rio, Zona Norte 
 Rio de Janeiro. Direção e Roteiro: Nelson Pereira dos Santos. Argumento: Arnaldo 
Farias. Fotografia: Hélio Silva. Montagem: Rafael Justo Valverde. Música: Alexandre 
Gnattali, Zé Kéti. Elenco: Grande Otelo, Malu, Jece Valadão, Maria Pétar e outros. Produção: 
Nelson Pereira dos Santos, Ciro Curi, Roberto Santos.  Produtora: Nelson Pereira dos Santos, 
1957. 
 
São Bernardo. 
 Rio de Janeiro. Direção e Roteiro: Leon Hirszman. Argumento: a partir do romance 
homônimo de Graciliano Ramos. Fotografia: Lauro Escorel, Moraes Filho. Montagem: 
Eduardo Escorel.  Música: Caetano Veloso. Elenco: Othon Bastos, Isabel Ribeiro, Wanda 
Lacerda, Nildo Parente e outros. Produtora: Saga Filmes, Márcio Noronha, Henrique 
Coutinho, Luna Moskovitch, Mapa Filmes, 1972. 
 
O Tempo e a Glória 
 Rio de Janeiro. Direção e Roteiro: Joaquim Pedro de Andrade. Narração: Pedro Nava. 
Produção: TVE e Banerj; média-metragem, produzido em U-matic, colorido, 1981. 
 
Tenda dos Milagres 
 Rio de Janeiro. Direção: Nelson Pereira dos Santos. Roteiro: Nelson Pereira dos 
Santos. Argumento: a partir do romance homônimo de Jorge Amado. Fotografia: Hélio Silva. 
Montagem: Raimundo Higino e Severino Dada. Música: Jards Macalé e Gilberto Gil. Elenco: 
Hugo Carvana, Sonia Dias, Jards Macalé, Juarez Paraíso, Nildo Parente, Anecy Rocha e 
outros. Produção: Ney Sant’Anna. Produtora: Regina Filmes, 1977. 
 
Terra em Transe 
 Rio de Janeiro. Direção, Roteiro e Argumento: Glauber Rocha. Fotografia: Luiz 
Carlos Barreto. Montagem: Eduardo Escorel. Música: Sérgio Ricardo, Carlos Gomes, Villa-
Lobos, Verdi. Elenco: Jardel Filho, Paulo Autran, Paulo Gracindo, Glauce Rocha, José 
Lewgoy e outros. Produção: Glauber Rocha, Luiz Carlos Barreto, Carlos Diegues, Raymundo 
Wanderley Reis.  Produtora: Mapa Filmes, Difilm, 1967. 
 
Toda Nudez será castigada 
 Rio de Janeiro. Direção e Roteiro: Arnaldo Jabor. Argumento: a partir da peça teatral 
homônima de Nélson Rodrigues. Fotografia: Eduardo Escorel. Montagem: Rafael Justo 
Valverde. Música: Paulo Santos (seleção). Elenco: Paulo Porto, Darlene Glória, Paulo Sacks, 
Paulo César Pereio e outros. Produção: Paulo Porto. Produtora: R. F. Prod. Cin., Ventania 
Produções, Arnaldo Jabor, 1972. 
 
Tudo Bem 
 Rio de Janeiro. Direção: Arnaldo Jabor. Roteiro: Leopoldo Serran e Arnaldo Jabor. 
Fotografia: Dib Lufti. Montagem: Gilberto Santeiro. Elenco: Paulo Gracindo, Fernanda 
Montenegro, Regina Casé, Luís Fernando Guimarães, Stenio Garcia, Zezé Motta, Maria 
Sílvia e outros. Produção: Carlos Alberto Diniz. Produtora: Sagitarius e Embrafilme, 1978. 
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Uirá, um Índio em busca de Deus. 
 Rio de Janeiro. Direção e Roteiro: Gustavo Dahl. Argumento: a partir do ensaio Uirá 
vai ao encontro de Maíra, de Darcy Ribeiro. Fotografia: Rogério Noel. Montagem: Gilberto 
Santeiro. Elenco: Érico Vidal, Ana Maria Magalhães, Gustavo Dahl e outros. Produção: 
Gustavo Dahl, Mair Tavares. Produtora: Alter Filmes e RAI (Radiotelevisione Italiana), 1974. 
 
Vidas Secas 
 Rio de Janeiro. Direção e Roteiro: Nelson Pereira dos Santos. Argumento: a partir de 
romance homônimo de Graciliano Ramos. Fotografia: José Roca, Luiz Carlos Barreto. 
Montagem: Rafael Justo Valverde, Nelo Melli. Música: Leonardo Alencar. Elenco: Átila 
Iório, Maria Ribeiro, Joffre Soares, Orlando Macedo e outros. Produtora: Prod. Cin. L. C. 
Barreto, Herbert Richers, Nelson Pereira dos Santos, 1963. 
 
A Viúva Virgem. 
 Rio de Janeiro. Direção: Pedro Carlos Rovai. Roteiro: João Bittencourt, Armando 
Costa, Cecil Thiré, André José Adler, Alexandre Pires. Fotografia: Hélio Silva. Montagem: 
Manoel Oliveira. Música: Carlos Imperial. Elenco: Adriana Prieto, Jardel Filho, Carlos 
Imperial, Darlene Glória e outros. Produção: Egon Frank. Produtora: Sincro Filmes, 1972. 
 
Vocações Sacerdotais 
 Rio de Janeiro. Direção: Joaquim Pedro de Andrade. Roteiro e Produção: Joaquim 
Pedro de Andrade e Miguel Pereira. Produzido para a Rede Globo de Televisão em U-matic, 
colorido, 1976. 
 
Xica da Silva 
 Rio de Janeiro. Direção: Carlos Diegues; Roteiro: Carlos Diegues e João Felício dos 
Santos. Fotografia e câmera: José Medeiros. Montagem: Mair Tavares. Assistente de direção: 
Paulo Sérgio Almeida. Música: Jorge Ben e Roberto Menescal. Cenografia: Luiz Carlos 
Ripper. Elenco: Zezé Mota, Walmor Chagas, Elke Maravilha, Rodolfo Arena, Stepan 
Nercesian e José Wilker. Produção: Jarbas Barbosa, Terra Filmes e Embrafilme, 1976. 
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Anexo II: A Legislação e a intervenção do Estado na 
área Cultural 

 
 
1928 Decreto nº 18.527, de 12 de outubro, estabelece que os programas dos cinematógrafos 

deveriam ser submetidos à Censura das Casas de Diversões do Distrito Federal; 
1932 Decreto nº 21.240, de 4 de abril, cria a Censura Federal e estabelece uma taxa a ser 

cobrada sobre a exibição de filmes estrangeiros e revertida para um fundo de apoio à 
educação popular; 

1934 Decreto nº 24.651, de 10 de julho, cria o Departamento de Propaganda e Difusão 
Cultural subordinado ao Ministério da Justiça e determina a aplicação do fundo gerado 
pelo recolhimento da taxa cobrada sobre a exibição de filmes estrangeiros na produção 
de filmes educativos;  

1937 Lei nº 378 de 13 de janeiro, reorganiza o Ministério da Educação e Saúde Pública; cria 
o Instituto Nacional do Cinema Educativo (INCE), o Serviço do Patrimônio Histórico 
e Artístico Nacional (SPHAN) e o Serviço de Radiodifusão Educativa; 

 Decreto-Lei nº 25, de 30 de novembro, regulamenta o SPHAN; 
 Decreto-Lei nº 92, de 21 de dezembro, cria o Serviço Nacional de Teatro (SNT); 
1938 Decreto-Lei nº 526, de 01 de julho, cria o Conselho Nacional de Cultura e o Conselho 

Nacional de Cinematografia; 
1939 Criação do Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP); 
 Decreto-Lei nº 1949, de 30 de dezembro, estabelece a reserva de mercado para o filme 

brasileiro: um filme por ano e, antes do filme estrangeiro, o filme educativo (curta-
metragem) brasileiro; 

1941 Lançada a Revista de Cultura e Política (1941-1944); 
1942 Criação do Conservatório Nacional de Canto Orfeônico; 
1946 O Conselho Nacional de Cinematografia propõe o aumento da reserva de mercado 

para três filmes ao ano; 
1949 Lei 790 de agosto determina a isenção de direitos e taxas aduaneiras cobradas sobre 

bens importados pela indústria cinematográfica por cinco anos; 
1951 Decreto nº 30.179, de 19 de novembro, estabelece a proporção de um filme brasileiro 

para cada oito estrangeiros exibidos; 
 Criada a Comissão Nacional de Cinema; 
1952 I Congresso Nacional de Cinema em São Paulo; 
1953 II Congresso Nacional de Cinema no Rio de Janeiro; são criados o Ministério da 

Educação e Cultura (MEC) e o Ministério da Saúde; 
1955 Decreto nº 37608, de 14 de julho, cria o Instituto Superior de Estudos Brasileiros 

vinculado ao Ministério da Educação; 
1956 Criada a Comissão Federal de Cinema; em São Paulo são criadas a Comissão Estadual 

e a Comissão Municipal; 
 Decreto nº 38.912, de 21 de março, cria o Teatro Nacional de Comédia; 
1958 Grupo de Estudos da Indústria Cinematográfica (GEIC); 
 Decreto nº 43.178, de 05 de fevereiro, cria a Campanha de Defesa do Folclore 

Brasileiro; 
 Decreto nº 43.928, de 26 de junho, institui a Campanha Nacional de Teatro; 
 Decreto nº 44.318, de 21 de agosto, estabelece o regimento interno do Serviço 

Nacional do Teatro; 
1959 Decreto nº 47.466, de 22 de dezembro, estabelece a reserva de mercado de 42 dias ao 

ano para o filme brasileiro; 
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1961 GEICINE (Grupo Executivo da Indústria Cinematográfica); 
 Decreto 50.293, de 23 de fevereiro, reativa o Conselho Nacional de Cultura; 
1962 Lei nº 4.131, de 3 de setembro, estabelece a taxação sobre a remessa de lucros obtidos 

pela exibição de filmes estrangeiros no país, criando um fundo de fomento à produção 
nacional; 

1963 CAIC (Carteira de Auxílio à Indústria Cinematográfica) do Estado da Guanabara; 
 Decreto nº 52.745, de 24 de outubro, estabelece a reserva de mercado de 56 dias ao 

ano para o filme brasileiro; 
1964 Golpe Militar em abril e início do governo Castelo Branco (1964-1967); 
1965 Criação da EMBRATEL; 
1966 Decreto-Lei nº 43, de 18 de novembro, cria o Instituto Nacional do Cinema (INC); 
 Decreto-Lei nº 74, de 29 de novembro, cria o Conselho Federal de Cultura (CFC); 
1967 Ministério das Comunicações; 
1969 Decreto-Lei nº 603, de 30 de maio, estabelece a obrigatoriedade do borderô e do 

ingresso padronizado para as salas de exibição; 
 Decreto-Lei nº 862, de 12 de setembro, cria a Embrafilme: orientação para 

participação nos festivais, imagem do Brasil no exterior; 
1970 Decreto nº 66.967, de 27 de julho, reestrutura o MEC; criação da Diretoria de 

Assuntos Culturais (DAC); reestruturação dos Conselhos Federais de Educação e de 
Cultura e do Conselho Nacional de Moral e Civismo; o SPHAN vira IPHAN (Instituto 
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional); 

 Censura Prévia para livros e publicações; 
 Reserva de mercado para 84 dias ao ano; 
1972 I Congresso da Indústria Cinematográfica Brasileira (23 a 27 de outubro); 
1973 MEC institui uma Comissão para estudar propostas do I Congresso da Indústria 

Cinematográfica, sendo aprovadas a produção de cartazes e a copiagem obrigatória de 
filmes estrangeiros; a Embrafilme passa a realizar a distribuição de filmes nacionais; 
são instituídas premiações especiais para filmes infantis, de caráter histórico ou 
adaptações literárias; 

 Reestruturação do Instituto Nacional do Livro; 
 Diretrizes para uma Política Nacional de Cultura, elaborada pelo CFC: 
 Plano de Ação Cultural (PAC), entre o segundo semestre de 1973 e o primeiro 

semestre de 1974, promove apresentações artísticas e cursos em várias cidades; 
 Manifesto Luz & Ação lançado pelos cineastas ligados ao Cinema Novo; 
 Carta Aberta ao Ministro Jarbas Passarinho (MEC) da Associação Carioca de 

Empresários Teatrais; 
1974 Em junho é nomeado Orlando Miranda (Associação Carioca de Empresários Teatrais) 

 para o SNT; 
 Criação do Conselho Nacional do Direito Autoral (CNDA) e da Campanha Nacional 
 de Defesa do Folclore; 
 Portaria nº 454, de 23 de julho, cria a Comissão para Reformulação do Setor 
 Cinematográfico; 
 Primeiro Simpósio Nacional de Teatro Popular (São Paulo) e criação da Federação 
 Nacional do Teatro Amador; 

 Em agosto é nomeado Roberto Farias (Sindicato Nacional da Indústria 
Cinematográfica) para a direção da Embrafilme; 

1975 Reformulação da Embrafilme: lançado o programa de coprodução que substitui 
gradualmente o programa de empréstimos aos produtores cinematográficos; 

 Aumento da reserva de mercado para o filme nacional para 112 dias ao ano; 
 Ciclo de Debates sobre a Cultura no Teatro Casa Grande (abril); 
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 Criado o Centro Nacional de Referência Cultural (CNRC), ligado ao Ministério da 
Indústria e do Comércio; 

 Criado o Programa de Cidades Históricas, ligado à Secretaria de Planejamento da 
Presidência da República; 

 Lançada a Política Nacional de Cultura (PNC); 
 Lei nº 6281, de 09 de dezembro, extingue o INC sendo suas funções absorvidas pela 

Embrafilme; 
 Lei nº 6312, de 16 de dezembro, cria a Fundação Nacional de Arte (Funarte), 

integrando-se à mesma o Instituto Nacional de Artes Plásticas, o Instituto Nacional de 
Música e a Campanha Nacional de Defesa do Folclore; 

1976 Criação do Concine em 16 de março; 
 Criação da Radiobrás; 
1977  Resolução nº 10 do Concine estabelece o sistema de “dobra”; 
 Resolução nº 18 do Concine estabelece o “complemento nacional” (antes do filme 

estrangeiro o curta brasileiro); 
 Elevação da Taxa de Censura; 
 Embrafilme lança os programas especiais de Pesquisas de Temas para filmes 

históricos e de Pilotos para Séries de Televisão; 
 Lançada a proposta de Mercado Comum de Cinema para os países de Expressão Luso-

Espanhola; 
1978 Criação do Instituto Nacional do Folclore; 
 Decreto nº 81.454, de 17 de março, cria a Secretaria de Assuntos Culturais (SEAC) à 

qual se subordinam a Funarte, a Embrafilme, o Instituto do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional (IPHAN), o Instituto Joaquim Nabuco de Pesquisas Sociais (IJNPS) 
e a Fundação Casa de Rui Barbosa; 

 I Simpósio Nacional do Cinema Brasileiro (22 de setembro a 1º de outubro de 1978); 
1979 Eduardo Portela assume o MEC;  
 Em junho, Celso Amorim é nomeado para a direção da Embrafilme; 
 Em novembro, o SPHAN ganha o status de Secretaria, absorvendo o Programa de 

Cidades Históricas e o Centro Nacional de Referência Cultural; criada a Fundação 
Nacional Pró-Memória; Aloísio Magalhães é nomeado Secretário; 

1980 Em novembro, é exonerado Eduardo Portela, sendo substituído pelo General Rubem 
Ludwig; 

1981 O SNT é transformado em Instituto Nacional de Artes Cênicas (Inacem), vinculado à 
Funarte; 

 Portaria Ministerial, de 10 de abril, cria a Secretaria de Cultura subordinando à mesma 
toda a estrutura do SPHAN e da extinta SEAC; Aloísio Magalhães assume a direção; 

 Em agosto, morre o cineasta Glauber Rocha; 
1982 Em abril, Celso Amorim é exonerado da direção da Embrafilme, sendo substituído por 

Roberto Parreira; 
 Em junho, Aloísio Magalhães falece em Veneza; 
 Em outubro ocorrem as primeiras eleições diretas para governadores estaduais desde 

1965. 
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