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INCENTIVO À CULTURA

O cinema nacional vem crescendo nos últi-
mos anos, em termos do número de pro-
duções, em ritmo acelerado. Segundo a 
Agência Nacional do Cinema (Ancine), 

em 1995, ano da chamada “retomada” do cinema 
brasileiro, foram lançados comercialmente 14 longas-
metragens. Em 2005, esse número subiu para 45 e, em 
2011, alcançou a marca de 99 produções nas salas de 
exibição. Por conta disso, e com o objetivo claro de 
descobrir e estimular novos talentos no cinema, a Fun-
dação CSN criou o programa Histórias que Ficam, 
uma experiência inovadora que, além de fomentar e 
difundir as produções, oferece aos selecionados con-
sultorias com pro!ssionais experientes no mercado. 

“A CSN é uma das empresas que mais investem 
no cinema brasileiro e, com o programa Histórias 
que Ficam, avançamos em uma nova direção: além 
de patrocinar produções nacionais, contribuímos pa-
ra a formação de jovens cineastas”, comenta Monica 
Fogazza, presidente da Fundação CSN.

Em agosto, os jovens cineastas que participam do Histórias que Ficam,  
da Fundação CSN, avançaram mais uma etapa do programa

NOVOS
TALENTOS

Abaixo, todos os participantes do projeto 
e os consultores do Histórias que Ficam, 
que terão os documentários também 
exibidos pela TV Cultura.
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O programa, lançado em agosto de 2011, teve 
351 projetos inscritos, vindos de todas as regiões 
do Brasil. Foram selecionados quatro projetos que 
receberam patrocínio de até R$ 300 mil para cada 
produção: “Os Arquivos Xavantes de Adalbert”, 
de Tiago Torres; “O Prólogo”, de Gabriel Marinho; 
“Memória Emprestada”, de Maria Clara Escobar, 
e “50 Aniversários”, de Frederico Pinto.

Em fevereiro, os quatro cineastas e seus produ-
tores participaram na primeira fase do programa: 
o Laboratório de Desenvolvimento e Produção. Na 
ocasião, discutiram seus projetos com importan-
tes referências do cinema como Daniela Capelato, 
Walter Carvalho, Marcelo Gomes e Luiz Bologne-
si, entre outros. “O primeiro encontro foi realizado 
antes das !lmagens  e serviu para discutir como for-
matar e melhorar os projetos”, comenta a coorde-
nadora executiva do programa, Adriana Schwarz. 
Desse laboratório, eles saíram para as !lmagens e, 
após alguns meses, voltaram, dessa vez para a se-

gunda fase da consultoria: o Laboratório de Mon-
tagem. “Eles trabalham agora na primeira versão 
dos !lmes. É outra dinâmica”, comenta Adriana. 
Desta vez, além dos diretores e produtores, os edi-
tores de som e os montadores estiveram presentes.

Neste segundo ciclo, uma estrutura foi montada 
em um hotel-fazenda para atender as equipes, que ti-
veram ilhas de edição à disposição. Outra novidade 
foi a participação de mais dois consultores: a monta-
dora Karen Harley e o editor de som Waldir Xavier.

Entre os cineastas selecionados, é unânime a 
opinião de que participar do Histórias Que Fi-
cam é uma experiência única. “Além de dar opor-
tunidade para diretores iniciantes, o projeto tem 
o diferencial das consultorias. Nos outros editais 
você recebe o !nanciamento e entrega o trabalho 
!nal. Acho muito interessante este meio termo 
que a FCSN achou de nos proporcionar tutores 
que nos dão um olhar crítico altamente quali!-
cado”, a!rma Gabriel Marinho.

Para Frederico Pinto, diretor de “50 Aniversá-
rios”, as consultorias têm sido cruciais para a pro-
posta de seu !lme. “Às vezes, nosso trabalho !ca 
limitado às opiniões de quem está fazendo o !l-
me. Daí a importância do olhar dos consultores.”

Segundo a diretora Maria Clara Escobar, de 
“Memória Emprestada”, participar do Histórias 
que Ficam é “um luxo”, pois os consultores têm 
uma postura muito positiva.

Para Daniela Capelato, o programa é um divisor 
de águas no cenário de fomento ao cinema brasileiro. 
“O processo do projeto prioriza a formação, os di-
retores, as equipes. Ele tem um papel muito forte na 
conjuntura do cinema. Vamos chegar a um resultado 
em que vamos perceber que valeu a pena o esforço. A 
CSN acertou em cheio com o Histórias que Ficam.”

Após o laboratório, os jovens cineastas dão pros-
seguimento à montagem e !nalização dos !lmes. 
No primeiro semestre de 2013, os documentários 
serão exibidos em circuito itinerante em praças pú-
blicas de 20 cidades de todas as regiões brasileiras, 
privilegiando municípios pequenos que não possu-
am salas de cinema. Com essa iniciativa contribui-
se para a descentralização da produção audiovi-
sual e o acesso democrático a !lmes de qualidade.
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