
Repensar é preciso 

Não é fácil se debruçar novamente sobre o 18º Cine PE. Nele perdi um amigo. E a ele retorno, 

ao escrever este texto. 

Por este e outros motivos, das edições em que estive, esta foi a mais triste. A começar pelas 

mortes que ocorreram antes e durante o evento. Uma delas, a de José Wilker, que faleceu logo 

após o anúncio de que seria homenageado. No último dia do festival, outra grande perda: o 

crítico de cinema João Carlos Sampaio foi vítima de um infarto fulminante, deixando 

consternados os amigos, colegas de profissão e a organização do Cine PE. 

Além disso, a celebração dos 50 anos de Deus e Diabo na Terra do Sol não contou com a 

exibição do filme, nem ao menos a presença de representantes da família de Glauber Rocha, 

ainda em luto pela morte da mãe do cineasta, Lúcia Rocha, que se foi em janeiro. Coube a Luiz 

Zanin, presidente da Abraccine, receber a honraria. 

Por outro lado, ironicamente, este 18º Cine PE resolveu uma sequência de desacertos técnicos, 

temáticos e curatoriais que vinham gerando desconforto nos últimos anos. O que se viu foi um 

festival tecnicamente impecável, cuja programação, em seus melhores momentos, aponta 

para a renovação. 

Ainda assim, o evento naufragou, desta vez na gritante ausência de seu maior capital: o 

público. Abertura à parte, nenhuma sessão chegou à metade da lotação do Teatro Guararapes. 

Na noite de domingo, a exibição do documentário português “1960”, de Rodrigo Areias, 

contou com apenas 30 pessoas, o menor público da história do “maracanã dos festivais”. 

Nada disso seria uma questão não fosse a imagem de “festival das multidões” que o Cine PE 

construiu para si, baseado na relação entre grande público e celebridades. Um modelo 

ultrapassado, que há anos deixou de fazer sentido. Não deixa de ser um avanço que a direção 

do festival tenha reconhecido isso e buscou se reformular. Ajuda o fato de que, por motivos 

orçamentários, em 2014 o tapete foi retirado, que é o que sempre garantiu o público do Cine 

PE. Ciente disso, o festival procurou investir numa programação que atraísse público por 

outros motivos (sim, o cinema!), ainda que de forma equivocada. 

A começar pela grade de filmes. O que justifica, no primeiro dia, uma sequência de dez curtas-

metragens, antecipando o longa de abertura? Ou no segundo, em que após dois curtas, serem 

exibidos três longas, encerrando o programa após a 1 da manhã? E a separação anacrônica 

entre mostras de documentário e ficção, colocada em xeque pelos melhores filmes 

selecionados, os híbridos O mercado de notícias, E Agora? Lembra-me e 1960? 

Se a nova curadoria assinada por Rodrigo Fonseca com os diretores do festival, Alfredo e 

Sandra Bertini, acertou na escolha dos longas internacionais, a seleção de filmes brasileiros 

deixou a desejar. Principalmente a de curtas pernambucanos, que no conjunto não refletiram 

a força da produção local. Em vez de acusar os realizadores de boicote para justificar a 

ausência de pernambucanos na grade do festival, prêmios em dinheiro poderiam ser 

estipulados, elevando inclusive o nível da competição nacional, como fizeram os festivais de 

Gramado e Brasília. 



Outro ponto importante: não há como manter público com sessões terminando entre meia-

noite e 1h30 da manhã. Por melhor que sejam os filmes, o Centro de Convenções fica em local 

inóspito, com poucas opções de transporte público na madrugada. 

Desde 2008 acompanho profissionalmente o Cine PE. É um evento milionário, viabilizado com 

dinheiro público de renúncia fiscal. Ele tem solução? Claro, desde que repense sua identidade 

– ou adote estratégias eficientes para resgatá-la. A primeira seria reconhecer que, sem o 

tapete vermelho, o festival se tornou incompatível com os 2.500 lugares do Teatro 

Guararapes, que poderia ser o local de abertura (como o Festival de Brasília faz com o Teatro 

Nacional), mas não sua casa principal. 

Desde que o festival dos Bertini nasceu, em 1997, muita coisa mudou: o Brasil, o cinema 

nacional, os próprios festivais. Hoje há centenas deles, que escoam uma produção cada vez 

mais forte e diversificada. O público ficou mais exigente. Quer filmes de qualidade, debates, 

mostras paralelas e retrospectivas. Somente em Pernambuco, mais de 40 festivais e mostras 

dão conta dessa demanda. 

Parte deles é realizada no Cinema São Luiz, sala histórica mantida pelo Governo de 

Pernambuco. Comporta até mil pessoas e fica em local central, na Rua da Aurora, cartão postal 

da cidade. Soube que a BPE está considerando voltar para lá em 2015. Ou isso, ou realizar o 

próximo Cine PE no Parque Dona Lindu, em Boa Viagem. Eis uma boa forma de se reconectar 

com a população: indo até ela. Um passo atrás para seguir adiante não faria mal a um evento 

que diz ter atingido a maioridade. 

 


