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(...) O cinema norte-americano, o japonês e, em geral, o europeu nunca foram subdesenvolvidos, 
ao passo que o hindu, o árabe ou o brasileiro nunca deixaram de ser. Em cinema o 
subdesenvolvimento não é uma etapa, um estágio, mas um estado: os filmes dos países 
desenvolvidos nunca passaram por essa situação, enquanto os outros tendem a se instalar nela. 
O cinema é incapaz de encontrar dentro de si próprio energias que lhe permitam escapar à 
condenação do subdesenvolvimento, mesmo quando uma conjuntura particularmente favorável 
suscita uma expansão na fabricação de filmes. 
 
 
(...) Não somos europeus nem americanos do norte, mas destituídos de cultura original, nada nos 
é estrangeiro, pois tudo o é. A penosa construção de nós mesmos se desenvolve na dialética 
rarefeita entre o não ser e o ser outro. O filme brasileiro participa do mecanismo e o altera 
através de nossa incompetência criativa em copiar. O fenômeno cinematrográfico no Brasil 
testemunha e delineia muita vicissitude nacional.  
 
 
(...) A legislação paternalista - promulgada para compensar a ocupação do mercado pelo 
estrangeiro - pode ter consequencias economicas de algum vulto e a frequente retração 
governamental diante de nossos melhores filmes inclina os seus autores a buscar financiamento 
nas metrópoles culturais, onde adquiriram prestígio intelectual desde os tempos do Cinema 
Novo, em parte graças à moda Terceiro Mundo nos países do Primeiro. Os melhores quadros de 
nosso cinema ainda derivam, com efeito, do cinemanovismo e de suas adjacências ou mesmo 
dos precursores imediatos. A ruptura na natureza do processo criativo em que se envolveram, 
entre doze e dezoito anos atrás, impediu qualquer amadurecimento coletivo. O 
salve-se-quem-puder ideológico e artístico iniciado em 1968 deslocou o eixo de criatividade, a 
crise individual substituindo a social e permitindo que quarentões vividos experimentassem uma 
nova juvenilidade.  
 
(...) Há um clima nostálgico no moderno filme brasileiro de qualidade (...). Cabe ainda sublinhar o 
fato de que o melhor cinema nacional não tem mais como antigamente um destinatário certo e 
assegurado. Seus autores defrontam um público não identificado envolvido pela rede do 
comércio e são constrangidos a conviver com a burocracia ocupante desconfiada quando não 
hostil. A ocorrência de uma larga comunicação com os espectadores é por demais ocasional para 
dissipar o intrincado mal-estar em que se debatem. Nos piores momentos a alternativa para a 
opacidade é o vácuo.  
 
 
 
 
 
 



(...) Se em determinado momento o Cinema Novo ficou órfão de público, a recíproca teve 
consequencias ainda mais aflitivas. O núcleo de espectadores recrutados na intelligentzia - 
particularmente em seus setores juvenis - tendia por um lado a se ampliar socialmente e por 
outro a se interessar por outras faces do filme brasileiro além da cinemanovista. A deterioração 
da conjuntura estimulante dos inícios de sessenta fez com que o público intelectual que 
corresponde hoje ao daquele tempo se encontre órfão de cinema brasileiro e voltado 
inteirmente para o estrangeiro onde julga às vezes descobrir alimento para sua inconfidência 
cultural. Na realidade ele encontra apenas uma compensação falaciosa, uma diversão que o 
impede de assumir a frustração, primeiro passo para ultrapassá-la. Rejeitando uma 
mediocridade, com a qual possui vínculos profundos, em favor de uma qualidade importada das 
metrópoles com as quais tem pouco o que ver, esse público exala uma passividade que é a 
própria negação da independência a que aspira.  


