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1 NOVA TENDÊNCIA? 

 

 A comédia nacional apareceu e agradou nos últimos dois anos. Filmes como “De 

Pernas pro Ar” (2010), com 3.328.906 expectadores
1
 e continuação em 2012, mostram uma 

aparente tendência nacional, com um novo fôlego. 

 Antes do sucesso que narra a história de uma dona de Sex shop que se torna 

empresária  – personagem de Ingrid Guimarães – outros longas chamaram a atenção.  "As 

Aventuras de Agamenon, o Repórter" foi outro bom exemplo para a  numerosa safra de 

comédias nacionais. “Além da produção de R$ 6 milhões na qual Marcelo Adnet e Hubert, do 

‘Casseta & Planeta’ interpretam o colunista, publicado aos domingos no Caderno 2, outros 

dez representantes do gênero de maior rentabilidade no país teriam suas estreias” (FONSECA, 

2012). Paulo Sérgio Almeida, diretor do site Filme B, destaca que 

 
Comédia é sempre mais fácil de vender. Cerca de 90% dos filmes lançados a 

cada ano no Brasil são dramas. Com isso, uma massa de produções de um 

mesmo gênero acaba dividindo o mesmo circuito, que, no caso brasileiro, é 
pequeno para absorver toda a produção. Por isso a tendência de investir mais 

pesado na comédia é uma alternativa inteligente, atenta à boa resposta do 

público" (FONSECA, 2012). 

 

 

Rodrigo Fonseca (2012) salienta que “nos últimos cinco anos, o gênero que dominava 

o mercado da metade dos anos 1970 até o fim dos 80 - por causa do sucesso de "Os 

Trapalhões" - ressurgiu. 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Fonte: http://www.adorocinema.com/filmes/filme-202575/ 



 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cena do filme “De Pernas pro Ar” (2010). Foto: divulgação. 

 

 

 

2 E OS OUTROS GÊNEROS?  

 

 

O sucesso da comédia nacional não se repetiu em outros segmentos. Filmes espirituais, 

dramas e ação, com algumas exceções, não mostraram o mesmo retorno em se tratando de 

exibições/pessoa. “Nos últimos seis anos, os filmes espirituais (‘Nosso Lar’ e ‘Chico Xavier’) 

e a franquia ‘Tropa de Elite’ foram os únicos dramas a figurar entre as maiores bilheterias 

brasileiras do século - os outros cinco são comédias” (SALEM, 2012). Recentemente, outro 

sucesso que “foge à regra” foi “Gonzaga: de pai pra filho”. 

 

 

Gonzaga: sucesso em 2012. Imagem: divulgação 



Bruno Wainer, sócio-diretor da Downtown Filmes, coprodutora dos filmes 

humorísticos "De Pernas pro Ar" e "Cilada.com" (SALEM, 2012) comenta o fato: "É um 

gênero mais fácil de produzir. Só precisamos de um bom texto e um bom comediante. Ganhar 

R$ 20 milhões com um filme de R$ 4 milhões é melhor". 

 No ritmo acelerado das comédias, alguns clássicos também ficam em segundo plano. 

Conforme Salem (2012), “O momento da comédia causa distorções. O diretor Fernando 

Meirelles desistiu de filmar a adaptação de ‘Grande Sertão: Veredas’ por achar que não 

compensaria o alto custo e o investimento em tempo e dinheiro". 

 

 

 

3 AS COMÉDIAS SÃO A SUSTENTAÇÃO DO MERCADO CINEMATOGRÁFICO 

NACIONAL? 

 

 

 Seria exagero afirmar que o entretenimento encontrado nas comédias nacionais dos 

últimos anos seria a base de sustentação para um “novo” mercado? É possível indentificar 

uma  ausência de interesse por outras produções nacionais? 

 O drama “Xingu” (2012), por exemplo, causou sentimentos de decepção e foi assistido 

por apenas 340 mil pagantes (SALEM, Rodrigo, 2012). Posteriormente a obra que trata da 

trajetória dos irmãos Villas-Bôas a partir do momento em que se alistam para a Expedição 

Roncador-Xingu, parte da Marcha para o Oeste de Getúlio Vargas, em 1943, foi exibida pela 

Rede Globo em quatro episódios (XINGU, 2013). 

 Seja com o “boom” das comédias ou com filmes como “Gonzaga: de pai pra filho” e 

“Tropa de Elite”, fica a sensação de um novo período para as produções nacionais, 

removendo o antigo rótudo/complexo de “fraqueza cinematográfica”. Aliás, este panorama já 

parece ter saído de cena há bastante tempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REFERÊNCIA 

 

 

COMÉDIAS nacionais disparam no ranking de cinema do país. Diário de Pernanbuco, 08 

dez. 2012. Disponível em: < http://www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/viver 

/2012/12/08/internas_viver,411963/comedias-nacionais-disparam-no-ranking-de-cinema-do-

pais.shtml. Acesso em: 11 jan. 2013. 

FONSECA, Rodrigo. Safra de comédias nacionais em 2012 será a maior da história... A 

Gazeta, 2012. Disponível em: http://gazetaonline.globo.com/_ conteudo/2012/01 

/noticias/a_gazeta/caderno_2_ag/1099962-safra-de-comedias-nacionais-em-2012-sera-a-

maior-da-historia.html. Acesso em: 11 jan. 2013. 

 

SALEM, Rodrigo. Cinema nacional aposta nas comédias. Folha de São Paulo (Ilustrada), 22 

jun. 2012. Disponível em: < http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrada/50175 
-cinema-nacional-aposta-nas-comedias.shtml>. Acesso em 14 jan. 2013. 

XINGU (filme). In: Wikpedia, 2013. Disponível em: < http://pt.wikipedia.org/wiki/ 

Xingu_(filme). Acesso em: 15 jan. 2013. 

 

 

 


