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A 47ª edição do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro foi marcada pela vitória da cultura 

cinematográfica na capital do país. Este ano, além do tradicional Cine Brasília – a casa oficial do 

evento –, exibições aconteceram também no Museu Nacional da República (que fica no centro 

do Plano Piloto, na Esplanada dos Ministérios) e em regiões administrativas da cidade, como 

no Teatro da Praça de Taguatinga, no CG do Gama, no Teatro de Sobradinho e no Sesc de 

Ceilândia. A ideia, reforçada pelo secretário de cultura do DF e pela coordenação do festival, 

era descentralizar e democratizar a sétima arte nacional. 

A vitória de “Branco Sai. Preto Fica”’, do cineasta Adirley Queirós, parece ser uma 

consequência positiva desse processo. Cria de Ceilândia, ele mostrou a força e a qualidade da 

produção audiovisual da cidade satélite. Um endereço fértil que chama a atenção, não apenas 

nessa área, mas também em outras vertentes artísticas. Basta lembrar o talento de Ellen 

Oléria, cantora descoberta na primeira edição do reality show global The Voice Brasil, na 

Globo. 

Em 2014, a curadoria deu espaço para produções autorais. O chamado "cinema de autor" teve 

sua vez, provando que não é preciso ter atores globais ou nomes muito conhecidos para 

alcançar resultados interessantes e de qualidade. Longe da badalação de celebridades, 

brilharam na telona talentos da dramaturgia nacional, como Maeve Jinkings – que além de 

jurada ainda estrelou três títulos em competição – e a premiada Gilma Nomacce, impecável no 

curta-metragem Nua Por Dentro do Couro, do jovem e promissor Lucas Sá. 

Outro ponto positivo foi a quantidade de filmes exibidos. Além das produções selecionadas 

para as mostras competitivas de curta e longa-metragem e da Mostra Brasília, a programação 

paralela chamou a atenção. Como o Festivalzinho, que sempre encantou o público mirim, e as 

mostras Reflexos do Golpe e Luta na Tela (ambas têm como tema o período da Ditadura no 

Brasil), além de Continente Compartilhado (que exibiu coproduções latinas) e Horizonte Brasil 

(com títulos que prestam homenagens a grandes figuras do universo do cinema brasileiro). 

O documentarista Eduardo Coutinho foi homenageado com uma mostra dedicada ao seu 

legado. O filme de encerramento do festival, Cabra Marcado Para Morrer, foi outra forma de 

relembrar a importância do cineasta, morto no início deste ano. É possível dizer que o Festival 

de Brasília cumpriu bem seu papel em 2014. Os cinéfilos aguardam agora a nova edição. 


