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O programa de incentivo à produção autoral, através do edital Ancine/SAv lançado no 

dia 30 de setembro, só confirma que este segmento do cinema nacional vai ficar mais 

fortalecido.  O edital de 22 milhões de reais vai premiar longas de ficção e 

documentários que investem na pesquisa de linguagem. A notícia reforça o 

direcionamento de Brasília em apostar em filmes deste viés. 

A produção autoral contemplada pelos chamados editais de baixo orçamento precisa 

escoar, encontrar seu público, e provavelmente é um erro pensar que somente um ou 

outro festival deveria tomar conta dessa produção. 

Este argumento surge no momento em que pensamos os resultados da edição 47 do 

Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, onde um eixo bem significativo dos debates 

ficou em torno da seleção de filmes de longa-metragem. A comissão de seleção (100% 

qualificada) direcionou claramente suas escolhas para produções radicais quanto à 

forma e a  partir da repercussão desse direcionamento, especialmente na crítica, 

observa-se que a proposta dividiu opiniões. A contestação mais visível tem por 

pressuposto o fato de que já existe um festival para esses filmes, que é Tiradentes.  

Filmes como Pingo D´Água, de Taciano Valério, e Ela Volta na Quinta, de André Novais, 

muito diferentes entre si mas que radicalizam na forma, foram os campeões da cizânia.  

E se observarmos as escolhas do Júri Oficial (100% qualificado), percebemos que Pingo 

D’ Água, o projeto mais extremado, quase fundamentalista  (o filme em que nada tem 

significado, na defesa sentenciosa da própria equipe), não teve sua chancela, pois não 

conquistou prêmio algum. Seguido deste, o documentário Sem Pena, de Eugenio  

Puppo,  também não levou prêmios do Júri Oficial, mas ao menos saiu de Brasília como 

Melhor Filme pelo Júri Popular.  Sem Pena Pena é construído em cima de entrevistados 

sem rosto (só temos o off), numa ousada proposição  estética. 



Outro recado do Júri Oficial pode ser entendido de duas formas. Os prêmios para 

Melhor Ator Coadjuvante e Atriz Coadjuvante (Renato Novais e Élida Silpe, de Ela Volta 

na Quinta)  poderiam  indicar que:  1)  O nível de interpretação de não-atores em 

Brasília alcançou o estado da arte em Brasília, ou 2) Já que o festival resolveu investir 

pesado em filmes que tornam híbridas as categorias de ficção e não-ficção e abusam 

no uso de não-atores  a tal ponto que não sobrou opção, decidiram premiar dois 

atores cuja presença em cena, interpretando eles mesmos,  não chama a atenção de 

ninguém. Reconhecimento de uma tendência do cinema brasileiro contemporâneo ou 

pura falta de opção? No recado que o júri quis passar, a ironia não deve ser descartada 

nem na opção 1, nem na 2. 

Afora essa dúvida, e numa perspectiva mais abrangente, cabe bater na velha tecla de 

que um festival traça sua identidade ao sintonizar comissão de seleção (ou curadoria, 

dependendo do perfil do festival) mais júri oficial. Nesta edição do Festival de Brasília, 

o que permanece é a sensação de que o júri ficou um tanto estupefato com o que 

tinha para julgar. E que parte da crítica que acusa o festival de ocupar o que seria a 

vocação de  Tiradentes  ̶  o festival mineiro que desde sempre assume sua identidade 

no cinema autoral mais radical  ̶ , entende que um país do tamanho do Brasil só deva 

ter um Tiradentes. Ora, com uma produção que passa dos 300 títulos, com editais 

promovendo a investigação de linguagem, e com um circuito comercial que ejeta esse 

tipo de produção, por que não termos mais festivais que banquem esse segmento? O 

Festival de Brasília talvez seja o que melhor pode encarar esse objetivo curatorial. Sua  

natureza e porte econômico permitem uma  independência e um rigor conceitual que  

outros certames não têm, e com isso pode ampliar a formação de  um público mais 

exigente.  Tão independente que poderá aceitar a sugestão dos  diretores e produtores 

selecionados desta edição e distribuir o polpudo prêmio de 250 mil reais  de antemão, 

dividindo o valor e pagando aos filmes concorrentes uma remuneração por exibição.  

Assim, a seleção já seria um prêmio. Mas esse já é outro assunto... 


