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Título: Gustavo Dahl – trajetórias do cinema, trajetórias do Brasil 

 

Introdução 
 

Gustavo Dahl (08/10/1938 – 26/06/2011) foi uma figura multifacetada no cinema 

brasileiro: crítico, diretor, montador, gestor público e ainda, teórico do Cinema Novo. 

 

Muito jovem começou a se interessar por cinema e cinema brasileiro, e em 1956 

escreveu o primeiro de seus inúmeros artigos, que foi publicado no jornal do colégio 

Paes Leme, onde estudou, em São Paulo. Além de escrever sobre cinema, frequentou 

Cineclubes, chegando a presidir o significativo Cineclube Dom Vital 

 

Em 1958, foi convidado por Paulo Emílio Salles Gomes, para escrever no Suplemento 

Literário d´O Estado de São Paulo. No mesmo período, começou a trabalhar na 

Cinemateca Brasileira.  

 

Também foi Paulo Emílio que o ajudou a conseguir a bolsa recebida do governo da 

Itália, para estudar no Centro Sperimentale di Cinematografia, em Roma. 

Neste período, foi apresentado à Glauber Rocha, e em Roma, estudou com Paulo 

César Saraceni, envolvendo-se completamente com o Cinema Novo. 

 

A partir daí, escreveu muitas críticas e ensaios. Seus textos e discursos produzidos 

entre 1961 e 1975 são marcados pela defesa de um projeto político, econômico e 

cultural para o cinema brasileiro. 

 

Suas ideias convergem com o pensamento de Paulo Emílio que pensou a trajetória do 

cinema no subdesenvolvimento, em outras palavras, o fazer cinematográfico, sem 

excluir nenhuma etapa: produção, distribuição, exibição e preservação, em um país 

submetido ao colonialismo e o imperialismo cultural como o Brasil. Ideário que fazia 

eco e dialogava com o Cinema Novo, Glauber Rocha e a sua estética da fome. 

 

Além de textos públicos, Gustavo Dahl manteve ativa correspondência com 

personagens destacados do cinema brasileiro. Ter acesso a essas cartas privadas 

permite aprofundar  o conhecimento sobre o seu pensamento, e também, sobretudo, 

sobre o próprio movimento do Cinema Novo no Brasil e fora dele, uma vez que em 
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suas cartas Gustavo aborda os novos cinemas que se desenvolviam pelo mundo afora 

– na Europa, África, América Latina - naquele momento em que se via e comentava na 

Europa. Além disso, o trabalho com o documento privado abre relações inusitadas e 

desconhecidas. Gustavo ciente do seu papel e da importância do movimento que 

ajudou a construir, preservou essas cartas hoje depositadas na Cinemateca Brasileira. 

 

Gustavo Dahl desde o início de sua carreira, ainda em Roma já começa a desenvolver 

funções de divulgação do cinema que os colegas do grupo estavam fazendo, antes 

mesmo de começar a filmar. A partir dessas iniciativas, ao longo de sua carreira, vai 

dirigir, vai montar, vai escrever e refletir sobre o cinema brasileiro e a partir dos anos 

1970, vai também desenvolver a carreira de gestor público da área cinematográfica 

criando pela primeira vez no Brasil, na Embrafilme, uma distribuidora consistente de 

filmes brasileiros, profissionalizando e reagindo à ineficiência do ‘sistema’ 

cinematográfico brasileiro até aquele momento. 

 

Seu conhecimento e anseio por um cinema coerente e justo, no que tange a relação 

de mercado e concorrência com o cinema norte americano, o levou a um novo 

patamar, às políticas públicas do cinema brasileiro. 

 

A convite de Roberto Farias torna-se  diretor geral da Embrafilme, dirigindo a área de 

distribuição da empresa.Este foi o primeiro cargo dos muitos que ele ocupou ao longo 

de sua carreira enquanto gestor, finalizando como Gerente do Centro Técnico 

Audiovisual e  também Presidente do Conselho da Cinemateca Brasileira. 

 

Em vista da importância do trabalho desenvolvido por Gustavo Dahl a partir do final 

dos anos 1950 até o período de 1975 quando se torna gestor na Embrafilme, 

gostaríamos nessa pesquisa de observar um pouco dessas várias fases, com ênfase 

no Cinema Novo, focando no levantamento de documentação seja pública: artigos, 

discursos, sejam novos dados, relações que a correspondência privada permitir 

conhecer, documentando dessa forma, a biografia crítica do diretor.  

 
Objetivos 
Realizar pesquisa de documentação para embasar biografia crítica e documentada de 

Gustavo Dahl a partir de pesquisa de documentação primária, como cartas, e 

secundária com artigos de jornais, discursos etc.  
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Há muitos registros preservados na Cinemateca Brasileira, artigos, textos, 

depoimentos, entrevistas, correspondências que trocava com seus amigos 

pensadores, enfim, uma gama de material a ser desvendado. 

 
Metodologia 
A metodologia de pesquisa será em primeiro lugar o  levantamento e leitura de 

bibliografia sobre Gustavo Dahl e o Cinema Novo no período entre fins de 1950 a 1975 

para embasar a pesquisa de documentação primária em arquivo.  

Por fim, discorrer sobre todas as descobertas desta vasta pesquisa. 

 
Cronograma de atividades  
 

Ação Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago 
Imersão nos 

materiais 

deixados (artigos, 

escritos, textos, 

entrevistas) 

             

 

Imersão nas 

correspondências 

             

 

Análise sobre o 

material 

estudado 

             

 

Dissertação 
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