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O cinema infanto-juvenil, de uns tempos para cá, foi invadido por superproduções, a maioria 

delas de Hollywood, que reencontrou na garotada potencial de faturamento. Embora alguns 

leitores possam discordar desse "abandono" do gênero, o fato é que as animações, cada vez 

mais focadas na família, meio que tomaram esse espaço. A verdade, porém, é que são 

produtos diferentes e o mercado já percebeu isso. Encarado como um negócio da China, o 

número de lançamentos cresceu consideravelmente e o Brasil, parece, começou a botar as 

manguinhas de fora, mesmo que enfrentando uma batalha desigual contra os gigantes 

internacionais. 

Exemplos de fora não faltam, como o feiticeiro Harry Potter (2001-2011), a saga Crepúsculo 

(2008-2012) e Jogos Vorazes (2012), que estreia novo título agora, em novembro, e fecha em 

2015, com Jogos Vorazes: A Esperança - Parte 2. As três franquias encheram os cofres dos 

estúdios e, goste ou não da saga vampírica ou dos bruxinhos de Hogwarts, eles atraíram um 

novo público e resgataram essa coisa da aventura juvenil. E se a qualidade do conteúdo pode 

ser duvidosa para uns, o que preocupa de verdade é essa espécie de "padronização", buscando 

transformar o "papel" que vem das livrarias em "bilhetes". Afinal, ao adaptar livros 

(quadrinhos e jogos também se tornaram foco das atenções), o texto original perde espaço e o 

espectador fica refém de um estilo, formato etc. Como essa "morte" ainda não aconteceu, 

quando aparece algum guerreiro solitário focado nessa galerinha, vale festejar.  

Em 2014, por exemplo, foi bacana ver o brasileiro O Menino no Espelho (2014), de Guilherme 

Fiúza Zenha, chegar nos cinemas, mas ele é baseado em livro de Fernando Sabino. Assim, legal 

mesmo foi ver na 38ª Mostra Internacional de Cinema São Paulo mais histórias originais de 

olho nessa turma. Entre eles, dá para pinçar dois exemplos bem sucedidos na tarefa de ser 

original e envolver o público: o nacional O Segredo dos Diamantes, de Helvécio Ratton, e 

Labyrinthus, do belga Douglas Boswell. As duas aventuras abordam valores importantes para a 

formação da garotada, como família, amizade, solidariedade, entre outros, sem deixar a 

peteca cair no quesito criatividade e entretenimento. Não por acaso, o primeiro foi premiado 

pelo Voto Popular no Festival de Gramado e o segundo saiu de São Paulo como Melhor Filme 

Estrangeiro no Prêmio da Juventude. 

Previsto para estrear perto do Natal, o roteiro de L. G. Bayão sob a batuta de Ratton resgata 

uma pureza há muito desaparecida dos cinemas. Nele, três jovens ali na faixa dos 13, 14 anos, 

embarcam numa caça ao tesouro que irá salvar a vida de um familiar e acabam vivendo uma 

incrível jornada de descobertas. Com uma pegada altamente oitentista, digna de clássicos 

como Os Gonnies e O Enigma da Pirâmide, as influências de Steven Spielberg e Chris Columbus 

são evidentes, assim como os clichês (bem) usados. Mais do que isso, eles revelam a 

sinceridade dos realizadores ao resgatar esse tipo de cinema realista, também fantasioso, sem 

abusar da violência ou de efeitos especiais. E se para alguns adultos algumas cenas podem 

soar bobinhas, eis aí um dos diferenciais dessa produção corajosa, que tem potencial para 

gerar identificação com o espectador jovem, investindo em protagonistas novatos, sem vícios 



de atuação. Para eliminar qualquer ranço de ser apenas uma "volta ao passado", a dose de 

modernidade vem na forma de um video game para tablets e smartphones, que pode ser 

baixado pela garotada. Portanto, palmas para Ratton que trouxe ainda belas imagens das 

Minas Gerais, acompanhadas de ótima música do Skank. Ô mineirada! 

Sem previsão de estreia por aqui, a coprodução Bélgica/ Holanda Labyrinthus é outro exemplar 

carregado dessa, digamos, "inocência perdida". Dirigido por Douglas Boswell, que tem boa 

experiência em televisão, o filme tem como pano de fundo o mundo dos videogames, mas faz 

a molecada vivenciar uma experiência nada lisérgica, mas não por isso menos viajante. Na 

história, um menino de 14 anos encontra uma máquina fotográfica capaz de levar tudo que foi 

fotografado para dentro de um jogo de computador. A brincadeira perde a graça quando ele 

descobre que pessoas podem ser aprisionadas naquele universo e o criador só quer saber de 

produzir mais máquinas. Começa aí uma corrida contra o tempo para ele salvar seus amigos e 

ainda impedir que o maligno plano dê certo. Aqui, o grande barato também não está nos 

efeitos especiais (medianos), mas na maneira como o roteiro do premiado Pierre De Clercq 

(Hasta la Vista: Venha Como Você É /2011) vai inserindo você dentro de um jogo e sempre 

mostrando os aspectos negativos. Ou seja, pegou um tema super atual (os jogos) para botar a 

molecada pra pensar no assunto e nas consequências do excesso de uso dele. 

Para aqueles que, eventualmente, tenham levantado a sobrancelha por achar que os exemplos 

citados são ruins, a ideia aqui não é dizer qual é "o bom, o mau e o feio", mas refletir sobre um 

gênero que andava meio esquecido e no passado era dominado por filmes dos Trapalhões ou 

Xuxa, também não muito valorizados por uma parcela do público. Assim, é muito bom poder 

sinalizar que o segmento "original" não morreu. E que existem cineastas de fora e, 

principalmente, brasileiros acreditando nele e na importância de se criar novos brasileirinhos, 

que possam valorizar o conteúdo nacional. Até porque os gigantes gringos, americanos ou de 

outros países, não vão parar de aparecer e por aqui ainda não existe nenhum tipo de iniciativa, 

dedicando parte dos recursos do audiovisual para esse nicho, como já fazem Dinamarca ou 

Suécia. Seria esse um caminho ou apenas mais um motivo para brigas entre realizadores? 


