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Debruçado sobre a tarefa de re-
senhar a publicação Enciclopédia do Ci-
nema Brasileiro, este autor deparou com 
os seguintes dilemas: dar conta do vasto 
conteúdo da obra propriamente dita e 
contextualizá-la nas atuais condições em 
que se encontram as pesquisas estéticas, 
históricas e socioeconômicas sobre o 
desenvolvimento do cinema no Brasil. 
Afinal, entre os campos artísticos nacio-
nais, o cinema tem sido historicamente 
relegado a um segundo plano, diga-se de 
passagem, imerecido. Os estudos siste-
máticos e acadêmico-cinematográficos 
só tomaram maior impulso a partir da 
segunda metade da década de 90, basta 
considerar o número de publicações 
sobre o assunto que se encontram dis-
poníveis no mercado. Presencia-se uma 
sensível mudança de atitude por parte 
dos círculos intelectuais, acadêmicos e 
editoriais.

A conclusão de uma obra como 
a E.C.B. é um raro exemplo de projeto 
de pesquisa que se transformou em re-
alidade editorial profissional. Por conta 

das condições de sua produção, pode-se 
afirmar que a E.C.B. é um produto bas-
tante diferenciado, fugindo aos velhos 
esquemas de publicações científicas, 
normalmente financiadas pelo poder 
público, seja por meio das agências 
de fomento à pesquisa (Capes, Finep, 
Cnpq etc.) seja pelas chamadas leis de 
incentivo à cultura (Rouanet, Mendon-
ça, do Audiovisual). Verificou-se, aqui, 
um tipo de operação deveras incomum 
no campo editorial brasileiro, um 
modelo que mereceria ser seguido por 
outros núcleos de pesquisa e editoras.

O projeto da E.C.B. nasceu a par-
tir de uma bolsa concedida pela Funda-
ção Vitae, em 1996, fato que possibili-
tou a organização da filmografia básica; 
este item é a viga mestra da pesquisa. 
Esta etapa consumiu cerca de um ano 
de trabalho para ser finalizada. Devido 
a sua amplitude, os organizadores per-
ceberam a necessidade de mobilização 
de um corpo maior de pesquisadores 
e colaboradores que fosse capaz de 
aprofundar e aquilatar as informações 
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que uma obra deste porte impõe. Esta 
ampliação só foi possível graças à inter-
venção da Editora Senac, que bancou os 
custos necessários para a formatação da 
obra, que ora se encontra disponível nas 
boas livrarias brasileiras. 

A concepção, organização e re-
alização dessa empreitada ficou sob a 
batuta dos pesquisadores Fernão Ramos 
e Luís Felipe de Miranda. O primeiro é 
professor de cinema da Unicamp, crí-
tico de cinema e autor de obras como 
Cinema Margina; o segundo, pesqui-
sador militante da história do cinema 
nacional, produziu o Dicionário de 
Cineastas Brasileiros, única publicação 
do gênero no País. 

Além dos dois organizadores, a 
E.C.B. contou com profícua e extensa 
colaboração de mais de 40 pesquisado-
res dos quatro cantos do Brasil. Dois 
deles, Hernani Heffner (Curador da 
Cinemateca do MAM) e Lécio Augusto 
Ramos (Pesquisador da Cinédia), foram 
responsáveis por um número expressivo 
de verbetes, o que enriqueceu sobre-
maneira a edição como um todo. Ao 
lado destes, destacam-se nomes como 
os de Paulo Antonio Paranaguá (autor 
e organizador de títulos como Cinema 
Brasilien), Lúcia Nagib ( professora de 
cinema da Unicamp e PUC/SP, arti-
culista da Folha de S. Paulo), Afrânio 
Mendes Catani (professor da Faculda-

de de Educação da USP e autor de A 
chanchada no cinema brasileiro), José 
Inácio de Mello Souza (pesquisador da 
Fundação Cinemateca Brasileira e autor 
de Retrospectiva do cinema brasileiro), 
José Mário Ortiz (Professor de Ciências 
Sociais da Unicamp e autor de Cinema, 
estado e lutas culturais), João Luís Vieira 
(Professor de cinema da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro), Sílvia Oroz 
(Professora de Cinema da Universidade 
Brasília e autora de Cinema de lágrimas), 
Rubens Machado (Professor de Cinema 
da ECA/USP), Carlos Augusto Calil 
(professor de Cinema da ECA/UP e 
ex-Diretor Geral da Embrafilme), Luiz 
Zanin Orichio (crítico cinema do Jor-
nal O Estado de S. Paulo), entre tantos 
outros. Como se pode notar, trata-se de 
um time bastante respeitável de pesqui-
sadores, fato que demonstra o nível de 
evolução que a pesquisa sobre o cinema 
brasileiro pode alcançar no campo das 
ciências humanas.

Sem sombra de dúvida, a E.C.B 
representa um poderoso compêndio da 
história da produção cinematográfica 
tupiniquim, contendo 582 páginas sobre 
o tema, o que por si só já a qualifica como 
a mais completa edição sobre o assunto até 
hoje publicada, pelo menos em quanti-
dade de informações. Além disso, o livro 
apresenta um encarte com cerca de 190 
fotos, coloridas e em preto e branco, de 
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personalidades históricas e de destacadas 
obras da safra fílmica nacional, em que 
estão contempladas películas de longa, 
média e curta metragens, documentá-
rios e filmes de ficção. No total, são 706 
verbetes que garantem à Enciclopédia 
o epíteto de obra ampla, que procurou 
isolar e valorizar períodos, instituições, 
cineastas, técnicos, astros e estrelas, e 
movimentos cinematográficos. Segun-
do o texto de apresentação, os autores 
adotaram, para definição dos conteúdos 
que deveriam fazer parte da obra, cri-
térios quantitativos que sobrepujaram 
os qualitativos, isso no que se refere 
à composição do trabalho como um 
todo, embora, por vezes, esta regra “caia 
por terra”. A organização dos verbetes 
obedeceu a uma lógica historiográfica 
tradicional, que está contemplada em 
estudos já consagrados na pesquisa 
cinematográfica brasileira. Há, porém, 
verbetes que abordam alguns temas 
pouco conhecidos, como Laboratórios 
e Montagem, por exemplo. Estes tex-
tos introduzem um espaço para novas 
reflexões sobre o desenvolvimento da 
indústria de filmes no Brasil. 

Entre os assuntos verbetados 
sobressaem os textos temáticos, que 
totalizam 81 unidades. Estes verbetes 
têm como principal característica o 
fato de organizar um assunto amplo 
na área cinematográfica, como Ciclos 
regionais, Embrafilme, Documentário so-

noro, Filme etc. Estes textos constituem 
excelente fonte de informações para o 
pesquisador-cinéfilo. No entanto, nesse 
segmento, sente-se a necessidade da 
inclusão de temas como o Cinema anos 
20, 30 e assim por diante, isso porque, 
na obra, estão contempladas apenas as 
décadas mais recentes (80 e 90). Por 
exemplo, no que se refere à cobertura 
dada ao tema distribuição cinematográ-
fica, percebe-se a ausência de verbetes 
de importantes distribuidoras como a 
DFB, DN, Ipanema e Copacabana, que 
deveriam estar ao lado das verbetizadas 
Difilm, Servicine, Embrafilme, Cine-
distri. Os estúdios e as produtoras estão 
bem representados com os verbetes Vera 
Cruz, Cinédia, Atlântida, Multifilmes, 
Mapa etc. Já a exibição cinematográfica, 
ramo mais desenvolvido do cinema no 
País, ainda carece de maiores investiga-
ções enciclopédicas. Por sua vez, a área 
cultural está razoavelmente coberta 
com os verbetes Cinemateca, Cineclube 
e Chaplin Club. 

Deve ser ressaltada ainda a pre-
sença de verbetes muito interessantes, 
como aqueles que homenageiam as duas 
artes mais presentes na produção cine-
matográfica brasileira: a literatura e o 
teatro. O texto Teatro (adaptações), em-
bora com filmografia incompleta, traz 
um recorte elucidador sobre o assunto, e 
também o de Literatura (adaptações) está 
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bem equacionado. Outro verbete, que 
atende à curiosidade de pesquisadores, é 
o que se destina ao tema Livros: mesmo 
que careça de pequenas correções, repre-
senta um guia completo e de qualidade 
das abordagens da produção intelectu-
al-reflexiva sobre cinema brasileiro. O 
verbete dedicado às Revistas de cinema 
brasileiro esclarece sobre o assunto, 
traçando um painel significativo desta 
história pouco conhecida. 

No conjunto da obra, entretan-
to, é perceptível a falta de um verbete 
dedicado somente à crítica cinemato-
gráfica, área que é uma das maiores 
difusoras da cultura de cinema no 
Brasil. O leitor mais atento identificará 
um problema que, no entanto, pode ser 
facilmente sanado: a E.C.B. não dispõe 
de um índice remissivo, cuja presença 
tornaria a leitura mais ágil e direcionada 
aos assuntos de pesquisa. 

No que diz respeito à construção 
de uma história horizontal do cinema 
brasileiro, tomando como exemplo ou-
tras publicações consagradas, a E.C.B. 
apresenta várias incompletudes, o que, 
no fundo, apenas expõe um fato con-
creto: ainda não foi escrita uma obra 
totalmente abrangente e completa sobre 
o assunto. Há carência de informações. 
Assim, o problema da pesquisa sobre 
o desenvolvimento histórico da sétima 
arte, ao que tudo indica, caminha para 

uma historiografia fragmentada e episó-
dica, refletindo um pouco as condições 
da evolução cinematográfica nacional 
como um todo.

O fato curioso é que, logo após 
a publicação da E.C.B., esta foi fusti-
gada de forma intempestiva e raivosa 
por alguns críticos mais afoitos, prin-
cipalmente aqueles que atuam nos 
jornais do eixo Rio-São Paulo, onde a 
repercussão negativa ecoou mais do que 
os méritos de conteúdo da obra. Isto 
porque foi constatado o óbvio, que a 
E.C.B. apresenta vários problemas na 
sua publicação, como foi amplamente 
demonstrado acima. Pelo fato de ser 
uma obra de referência e pioneira, é 
natural que seja exigida sua periódi-
ca e permanente revisão, até mesmo 
uma nova edição ampliada e revista 
do texto. De qualquer maneira, ainda 
que a E.C.B. contenha irregularidades 
intrínsecas, seguramente figurará ao 
lado das obras mais importantes da 
historiografia clássica do cinema bra-
sileiro, em que pontuam os textos de 
Pedro Lima, Adhemar Gonzaga, Otávio 
de Faria, Paulo Emílio Salles Gomes, 
Vicente de Paula Araújo, Jean-Claude 
Bernardet, Maria Rita Galvão, Alex 
Vianny e outros.

Por essas e outras razões, a E.C.B. 
vem ocupar um vazio que existia no 
mercado editorial das artes brasileiras, 


