
Imagens de um belo festival 

Marcelo Lyra 

 

A seleção de filmes do 47° Festival de Brasília do Cinema Brasileiro foi 

considerada desafiadora pelo júri de longas metragens, em texto lido no 

palco, durante a cerimônia de entrega dos prêmios. De fato, foi uma 

seleção instigante e eclética, colocando na tela do Cine Brasília filmes de 

estilos e temáticas diametralmente opostas como os abrangentes e 

politizados Brasil SA e Branco Sai, Preto Fica e os intimistas Ela Chega na 

Quinta e Ventos de Agosto. Deles, algumas cenas ficarão para sempre na 

memória, como os cortadores de cana observando o trabalho da 

colheitadeira mecânica que os desempregará em “Brasil SA”; ou os dois 

personagens principais de “Branco Sai”, que carregam no corpo a marca 

da violência que foram vítimas na vida real, inspiração da história levada 

às telas; e ainda a cena final de “Ela Chega na Quinta”, uma das mais 

lindas do cinema recente, onde os personagens vão entrando em cena 

permitindo ao espectador compreender a elipse que ocorreu: o casal 

conseguiu superar as limitações financeiras, casou e finalmente teve filho, 

a mãe morreu; e no momento mais emblemático, o diretor ator sai de trás 

da câmera e entra em cena, integrando-se à família de atores que é sua 

também na vida real. 

Essas cenas são mais relevantes no ano em que o festival volta a extinguir 

a diferenciação entre ficção e documentário, colocando os gêneros na 

mesma competição. A maior parte dos filmes selecionados transpõe e 

embaralha a tênue fronteira entre real e ficção. A comissão de seleção foi 

muito oportuna nessa escolha. 

Justamente pelo exposto acima me permito discordar de alguns colegas 

presentes ao evento, que reclamaram que o festival estaria privilegiando 

filmes mais intelectualizados. Havia uma proposta muito clara na seleção. 

Além disso, o Festival de Brasília não pode ser rotulado com esse ou 

aquele perfil, já que, diferentemente dos festivais de Tiradentes ou 

Gramado, ele não possui uma curadoria fixa, ou seja, não tem um perfil 



definido. As comissões de seleção mudam completamente a cada ano e 

no ano que vem o perfil da seleção poderá (ou não) ser completamente 

diferente. Essa possibilidade que as comissões diferentes oferecem, de 

seleções variadas e perfis originais me parece um diferencial bastante 

interessante, embora eu também goste de festivais com curadoria e perfil 

definido. Há espaço para ambos os formatos e essa pluralidade é muito 

saudável no universo dos festivais. 

Por último gostaria de insistir numa tecla em que já bati algumas vezes 

nos últimos anos, que é o trabalho das comissões de seleção de Brasília. 

Elas reuniram-se por um período muito curto, apenas cinco dias, para 

avaliar cerca de 130, vou repetir, cento e trinta longas metragens, 

enquanto a comissão de curtas teve igual prazo para assistir cerca de 500 

curtas. É pouquíssimo tempo, que torna impossível assistir a todos na 

íntegra e a pressa, como se sabe, é inimiga da perfeição. Desta vez deu 

certo, mas a atual estrutura é um convite ao desastre.  

É preciso se render ao fato que os tempos mudaram. A produção de filmes 

no Brasil cresceu muito na última década graças ao barateamento 

proporcionado pela tecnologia digital (leia-se câmeras e finalização muito 

mais baratas), e também a novos programas estaduais e municipais de 

estímulo à produção, onde se destaca o Funcultura de Pernambuco. Só 

para se ter uma ideia, segundo dados da Kinoforum, que organiza o 

Festival Internacional de Curtas de São Paulo, estima-se que em 2013 

tenham sido feitos quase dois mil curtas metragens no Brasil. Já a 

produção de longas metragens não está longe da casa de 150 filmes por 

ano. Cada vez está mais difícil separar o joio do trigo e montar um bom 

festival de cinema. 

Com o atual volume de filmes, a palavra chave é a pré triagem. É preciso 

que comissões de seleção façam pré triagens dos filmes inscritos para que 

cheguem a Brasília com números mais factíveis de se assistir em cinco 

dias, algo como como 20 longas e 80 curtas. Para tanto, os membros das 

comissões poderiam receber em casa DVDs ou links para assistir aos filmes 

um mês antes da reunião definitiva. Assim seria possível garantir 

condições mínimas para seleções de qualidade.  



O Festival de Brasília é tradicionalmente um dos mais sérios e respeitados 

do país. Talvez os organizadores não estejam se dando conta desse 

problema e talvez fosse interessante se a Abraccine os alertasse. 


