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1. pRESENÇA IMpORtADA

O BRASIL EXpORtAVA (E EXpORtA) CAFÉ

Navios chegando ao porto do Recife (por exemplo): Vapor 
francês Cordillère: relação da carga do havre (fragmento): água 
de Rubinat: 10 caixas; água de flores de laranja e óleo de amên-
doa: 1 caixa; ameixa: 12 caixas; amostras de licor: 1 caixa; água de 
rosas: 3 caixas: água mineral: 60 caixas; água destilada: 3 caixas; 
biscoitos: 3 caixas; botões: 3 caixas; coroas mortuárias: 4 caixas; 
manteiga: 20,5 meias. — Relação da carga de Gênova (fragmen-
to): chapéus de palha: 1 caixa. — Vapor inglês traveller: relação 
da carga de Liverpool (fragmento): botões: 10 caixas; carvão de 
pedra: 247 toneladas; champanha: 100 caixas; calçados: 1 caixa; 
louças: 5 grades; leite condensado: 50 caixas; lenços: 2 caixas; 
linha: 57 caixas; pó para dentes: 1 caixa; pano oleado para mesa: 
1 caixa; rendas: 1 caixa; sal: 25 caixas (Gilberto Amado: minha 
formação no Recife).

A distribuidora Companhia Cinematográfica Brasileira S. A. 
informa ter o maior estoque de filmes da América do Sul; ela re-
cebe trezentas novidades por mês e tem exclusividade para todo 
o Estado de São paulo das seguintes fábricas: da França: pathé, 
Gaumont, Lux, Ralheigh Roberto, Eclipse, Radios, urban, Le 
Lion; da Alemanha: Mester, Bioscop, Fotorama; da Inglaterra: 
Warwich; da Itália: Ambrosio, Cines, Itala, pasquali, Aquila, 
Milano; da Dinamarca: Nordisk; dos Estados unidos: Biograph, 
Vitagraph, Edison, Lubin, Reliance, tanhouser, I. M. p., Wild 
West American Cinema; da Espanha: hispano Film, Iris Film; 
de portugal: Ideal (O estado de s. Paulo. 11/11/1911). 

A salientar: A Companhia Cinematográfica Brasileira, além 
de distribuir filmes importados, é também uma pequena produ-
tora, principalmente de documentários; neste anúncio, não só 
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não constam filmes brasileiros como não constam nem os filmes 
produzidos pela própria empresa que anuncia.

tradicionalmente o público queixa-se de não conseguir 
acompanhar os diálogos dos filmes brasileiros. Com certa razão. 
E atribui esse fato à péssima qualidade sonora dos filmes. Real-
mente, muitas vezes, o som é ruim mesmo, o que pode provir 
de deficiências dos técnicos e/ou do equipamento e do estúdio. 
Mas em geral ocorre que a má qualidade do som provém das 
más condições acústicas das salas de projeção e do equipamento 
de reprodução do som. tornou-se célebre o caso de Garota de 
ipanema (Leon hirszman, 1967): inaudível o som que o diretor 
sabia de boa qualidade. uma vistoria da cabine levou à cons-
tatação de que havia uma pequena camada de poeira sobre o 
leitor de som. E, naturalmente, não havia poeira sobre a lente. 
Deficiente manutenção do equipamento, acústica deficiente das 
salas (forma e revestimento das paredes e do forro) provêm do 
fato de que, para o filme estrangeiro, no Brasil, o som é absolu-
tamente desnecessário. Basta que se ouça algum ruído de fundo, 
alguma música. pois, não sendo dublado, os diálogos são acom-
panhados pelas legendas. portanto, mesmo em más condições 
acústicas, o espectador do filme importado dublado fica apto a 
seguir o enredo, pois ele não é um espectador que ouve, mas um 
espectador que lê. E essa não é apenas uma situação que envol-
ve o espectador por fora, mas ela penetra seu corpo por dentro, 
condiciona-o fisiologicamente. poderia se deduzir daí que ele 
é então um espectador que vê. Mas nem isso, pois assim que a 
imagem bate na tela o espectador, de relance, dá uma olhada na 
tela e logo mergulha a vista para a parte de baixo do quadro, a 
fim de pegar a legenda antes que ela desapareça; se, após a lei-
tura da legenda, sobra algum tempo, então o espectador volta a 
dar mais uma olhadela na imagem, senão passa para outra ima-
gem e outra legenda, e assim por diante. O espectador brasilei-
ro está destreinado tanto visualmente como auditivamente: ele 
mal vê e mal ouve. A única coisa que realmente ele sabe fazer, 
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e com desteridade, é ler legendas. Num país que continua sen-
do em grande proporção analfabeto. Não era portanto a menor 
das ironias de Como era gostoso o meu francês (Nelson pereira dos 
Santos, 1969) ser um filme brasileiro legendado em português. 
Com a diferença de que, contrariamente à imposição habitual, 
as legendas não traduziam a língua dominadora, o inglês, mas o 
tupi-guarani, a língua primitivamente falada no Brasil, a língua 
de um povo exterminado. Quando, em 1960, paulo Emilio Salles 
Gomes lançou sua famosa frase: o cinema é “uma fala literária e 
dramática envolvida por imagens”, alguns puderam pensar que 
se tratava de reminiscências da polêmica cinema mudo × sonoro 
que, tardiamente, na década de 1940, agitava rodas intelectuais 
brasileiras. Sem dúvida, era também isso, mas essencialmente 
era uma conceituação de cinema taticamente polêmica que cri-
ticava e colocava em cheque a condição de espectador mutilado 
imposta ao Brasil.

De certo modo paulo Emilio retomava e radicalizava uma 
ideia antiga. No advento do sonoro, estetas esperavam que essa 
inovação destruidora da legítima linguagem cinematográfica 
não se aguentasse, e produtores brasileiros não viam como po-
deriam acompanhar a novidade. Mas alguns pensaram que tinha 
chegado a vez do cinema brasileiro. um argumento, não muito 
forte, que circulava pretendia que, enquanto os Estados unidos 
fariam esses filmes falados, que de cinema nada tinham, o Brasil 
faria o verdadeiro cinema, o bom cinema mudo. Mas outros, 
como Gonzaga, da Cinédia, pensavam que o público preferiria 
filmes falados em português a outros em inglês, língua que não 
entendia. Já que não ia se escrever na tela, por cima das ima-
gens, a tradução dos diálogos. Foi exatamente isso que ocorreu, 
mas enquanto isso não ocorria houve um momento em que se 
pensou/desejou que a língua ia espontaneamente aproximar 
o público do cinema brasileiro. Certos setores animaram-se, 
Gonzaga trouxe equipamento dos Estados unidos. Durante uns 
dois anos, 1929-30, há uma relativamente intensa produção de 
filmes sonoros, sistema vitafone, comédias e musicais. A chama-
da Acabaram-se os otários (Luiz de Barros, 1929). Com o musical 
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Coisas nossas (Wallace Downey, 1931), financiado por uma firma 
de discos associados à Columbia, entram no cinema os cantores 
e as cantoras do rádio — e alguns humoristas —, que se tornam 
os astros dos números musicais filmados até os anos 1950. Nes-
sas comédias popularescas, a língua e sua gramática não eram 
fielmente respeitadas, a gíria entrava timidamente, a linguagem 
verbal aproximava-se da rua. Mas esses filmes eram desprezados 
e tidos por “vulgares”. Os diálogos dos filmes que procuravam 
um arremedo de dignidade cultural falavam um português cas-
tiço, estilo escrito, não raro com sotaque português devido à 
presença de atores portugueses no teatro brasileiro. A Vera Cruz 
não ficou para trás em matéria de “elegância” do diálogo bem 
escrito e bem dito. Mas que pouco tinha a ver com o português 
comumente falado no Brasil. 

Com o cinema-verdade, década de 1960, realizava-se em 
parte a expectativa de paulo Emilio de um cinema essencial-
mente falado, e também chegava às telas o português falado no 
Brasil. A afirmação da língua trazida pelo som direto. O cinema-
-verdade não atingiu o grande público, mas pelo menos em Opi-
nião pública (Arnaldo Jabor, 1967) e no documentário de crítica 
social dos anos 1960 e 1970, a língua falada conquistou o cine-
ma. Obviamente, não bastava para conquistar o mercado.

Não é possível entender qualquer coisa que seja no cinema 
brasileiro, se não se tiver sempre em mente a presença maciça e 
agressiva, no mercado interno, do filme estrangeiro, importado 
quer por empresas brasileiras, quer por subsidiárias de produto-
res europeus e norte-americanos. Essa presença não só limitou 
as possibilidades de afirmação de uma cinematografia nacional 
como condicionou em grande parte suas formas de afirmação. 
De 1907, quando começam a se estruturar no Rio de Janeiro e 
em São paulo circuitos de exibição com salas fixas e programa-
ção regular, até 1910, por maior que fosse a avalancha de filmes 
importados, os historiadores notam, principalmente no Rio, um 
certo volume de produção. Alguns desses filmes obtêm grande 
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sucesso de público. à medida, porém, que o comércio cinema-
tográfico internacional vai se estruturando e se fortalecendo, a 
ocupação do mercado interno torna-se cada vez mais violenta e 
diminuem as possibilidades da produção brasileira. Até a guerra 
de 1914-8, o domínio fica com França, Itália, Alemanha, Suécia e 
Dinamarca. Após a guerra, com o enfraquecimento das cinema-
tografias europeias, é a vez dos Estados unidos, que se instalam 
e até hoje continuam instalados. 

Alguns números ilustrativos: em 1941, foram lançados no 
Brasil 460 filmes de longa-metragem, dos quais quatro brasi-
leiros; 1942: 409/1; 1943: 362/6; 1953: 578/34; 1954: 490/21 
(dados Cine Repórter). E assim por diante. Atualmente as propor-
ções alteraram-se ligeiramente em favor do filme brasileiro, mas 
os seguintes dados são atuais: em 1973, os canais de televisão do 
Rio de Janeiro apresentaram 1446 filmes de longa-metragem, 
dos quais dez brasileiros; em 1974: 1704/34 (dados da Cinema-
teca do Museu de Arte Moderna). 

Longe de arrefecer, e por mais que lutem os produtores 
brasileiros, a garra americana continua acerada. Exemplo: a CIC-
-Cinema Internacional Corporation, setor do truste americano 
Gulf and Stream que absorveu a paramount, a Metro-Goldwyn- 
-Mayer, exporta para o Brasil filmes de sua produção e outras 
produções americanas, bem como filmes de outras nacionali-
dades cujos direitos de distribuição ela adquire. De distribui-
dora, passa a exibidora: adquire as salas que pertenciam à MGM, 
constrói salas novas (os Gemini, em São paulo) e vai compran-
do salas pelo Brasil. “Seis dos principais cinemas da Bahia, o 
Guarani, o tupi, o tamoio, o Liceu, o Bahia e o timbira, em 
Feira de Santana, pertencem a uma das mais poderosas empre-
sas multinacionais que espalha tentáculos por diversos países do 
mundo. Estas salas e mais o cine popular — que teve suas portas 
fechadas — foram vendidas [...] à CIC no dia 30 de julho do ano 
passado.” (  Jornal da Jornada, 9/1977). E de distribuidora e exi-
bidora, passa a produtora. Seus filmes, realizados por brasileiros, 
filmados e processados no Brasil (motel, O pai do povo e outros), 
satisfazem à definição legal de filme brasileiro, de forma que es-
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ses filmes produzidos por uma firma americana gozam de todas 
as vantagens conquistadas pelos produtores brasileiros em favor 
de sua produção.

Relacionadas com essa CIC, thomas Guback, autor de the 
international film industry, dá as seguintes informações: a para-
mount foi absorvida pelo Leisure time Group, que pertence 
à Gulf and Stream. Em 1973, o cinema representou 43% das 
receitas da Leisure e apenas 5% da Gulf and Stream. O mes-
mo pode se dizer da transamerica Corporation, que absorveu a 
united Artists, para a qual o cinema representou em 1972 ape-
nas 10% das suas receitas. Quer dizer que o cinema está inte-
grado ao sistema das multinacionais e que a política cinemato-
gráfica pode obedecer a injunções que nada tenham a ver com 
cinema.

para defender seus interesses no Brasil, o cinema norte- 
-americano dispõe de um embaixador permanente, harry Stone, 
presidente da ABC — Associação Brasileira de Cinema —, que só 
congrega firmas americanas. Mas quando a luta dos produtores 
brasileiros se intensifica e quando eles vão ganhando batalhas, 
chega ao Brasil um emissário especial, em geral Jack Valenti, 
presidente da Motion pictures Association of America, espé-
cie de sindicato de produtores norte-americanos que mantém 
setecentos escritórios pelo mundo e ocupa 16 mil funcionários 
(conforme dados de fim dos anos 1960 fornecidos por Valenti). 
Valenti “está mantendo encontros com os ministros Ney Braga, 
da Educação, e Mário Simonsen, da Fazenda” (Folha de s.Paulo, 
8/10/1977). “Nada foi divulgado dos encontros.” (9/10/1977). 
“[...] não aparece em público, limitando-se aos bastidores, até 
agora é mistério o motivo de sua vinda até aqui.” (10/10/1977). 
Os encontros podem não se dar no Brasil: “A 19 de maio último 
(1977), por exemplo, Jack Valenti, presidente da Motion pic-
tures, concedeu uma entrevista ao jornal americano Variety so-
bre suas conversas com o ministro da Fazenda do Brasil, Mario 
henrique Simonsen, que estava na Jamaica para uma reunião do 
Fundo Monetário Internacional. Segundo Valenti, Simonsen e 
ele chegaram a um acordo para suavizar a carga fiscal sobre a 



24

Cinema brasileiro 4a prova

indústria cinematográfica americana no Brasil. Em troca, Valenti 
teria de trabalhar junto ao Congresso dos Estados unidos, onde 
conta com ótimos amigos, para evitar a passagem de legislação 
comercial prejudicial ao Brasil. Os filmes americanos, afirmou 
Valenti, ficaram assim excluídos de um decreto que limitaria em 
33% a remessa de lucros permitida às empresas estrangeiras”  
(Veja, no 362, 1977, transcrito por Cinema Br, 9/1977). 

à medida que os produtores brasileiros vão ganhando uma 
parcela maior do mercado interno, à medida que limitações, por 
menores que sejam, vão sendo impostas à importação de filmes, 
as grandes produtoras estrangeiras não se limitam mais a ex-
portar seus filmes para o Brasil, mas tentam instalar-se no país, 
eventualmente associando-se a produtores brasileiros: produzir 
filmes “brasileiros” para o Brasil e filmes de produção barata 
para o mercado internacional. parece encerrada a fase em que a 
indústria cinematográfica era a “única” de capitais exclusivamen-
te nacionais, como dizia Luiz Carlos Barreto no I Congresso da 
Indústria Cinematográfica (1972).

Atualmente, as superproduções norte-americanas só podem 
se pagar no mercado internacional, e elas são feitas justamente 
porque os americanos dominam grande parte desse mercado, que 
é responsável por mais da metade das receitas das corporações 
cinematográficas americanas, conforme thomas Guback. Mas 
em décadas anteriores, o mercado interno americano sustentava 
a produção, e o mecanismo básico que possibilitou a afirmação e 
a manutenção da dominação parece ser o seguinte: por dispor de 
amplo mercado interno, os produtores americanos conseguem 
cobrir os custos de sua produção média nos próprios EuA. Assim, 
chegando, por exemplo, ao Brasil, o filme norte-americano, já pa-
go, custa as despesas de cópia, de frete, taxas de alfândegas e cen-
sura, que não representam muito, publicidade (reprodução e, 
quando muito, adaptação da publicidade americana), colocação 
das legendas. Fica patente que, nessas condições, a concorrência 
por parte dos produtores brasileiros é impossível, pois, além dos 
custos de comercialização, os filmes brasileiros têm que pagar a 
totalidade de sua produção. Ainda na década de 1960, avaliava-se 




