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RESUMO 

 

Como em outros produtos da comunicação, a presença do digital no cotidiano da sociedade 

impôs à crítica de cinema a necessidade de se realinhar como prática. A requisição por formatos 

audiovisuais por parte do público e das empresas de comunicação para as quais os críticos 

trabalhavam ou mesmo a assunção deles como especialidade de produtores de conteúdo 

independentes que ganharam relevância na cibercultura surgiu como um dos traços da produção 

da crítica de cinema contemporânea. A cultura do audiovisual na internet propiciada pela 

técnica, ou seja, amadurecida por uma facilitação dos processos de filmagem, edição, 

distribuição e exibição de peças audiovisuais em sites e redes sociais, integrou a crítica de 

cinema em vídeo na rotina da produção e consumo desse tipo de conteúdo. Entendemos, a 

princípio, que são práticas que absorvem aspectos clássicos do texto escrito em impressos e 

sites, mas também que apresentam demandas específicas ao crítico. Assim, defendemos esse 

nicho de produção de conteúdo como uma práxis marcada por especificidades que redefinem 

os textos em sua esfera de atuação, seja em sua relação com seu próprio conteúdo, com suas 

possibilidades de veiculação e recepção, com seus pares, com o cinema e com os seus 

receptores. Nesse sentido, a produção da crítica de cinema audiovisual na internet é determinada 

por demandas de linguagem, da plataforma e de sociabilidade que consideramos a partir de um 

referencial teórico multidisciplinar que incluiu estudos de teorias da recepção e cibercultura. A 

produção brasileira para o YouTube é assumida como estudo  da tese a partir das produções 

dos canais Isabela Boscov, Entre Planos e Arthur Tuoto e a análise deles nos permitiu entender 

que se, por um lado, há traços característicos que singularizam a crítica de cinema em vídeo e, 

em certas circunstâncias, até a transformam em um produto apartado da crítica tradicional, por 

outro, a remodelação da experiência crítica (produção e consumo) não é completa pois a 

obediência ou não às especificidades do meio dependem dos usos que seus atores fazem dele e 

que, pela própria natureza flexível e supostamente democrática da cibercultura, podem ser 

diversos.  

  

Palavras-chave: Vídeo-crítica. Crítica de cinema. Recepção. Resenha. Vídeo-ensaio. YouTube.   
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ABSTRACT 

 

As in other communication products, the presence of digital in society’s  daily life imposed on 

film critics the need to realign themselves as a practice. The request of audiovisual formats from 

the public and companies for which the critics worked or even the assumption of it as a specialty 

of independente contente producers who gained relevance in cyberculture emerged as one of 

the features of the production of contemporary cinema criticism. The audiovisual culture on the 

internet provided by the technique, that is, matured by facilitating the processes of filming, 

editing, distribution and exhibition of audiovisual pieces on websites and social media, 

integrated movie vídeo criticism in the routine of production and reception of this type of 

content. We understand, at first, that they are practices that absorb classic aspects of the text 

written in press media and websites, but also that they have specific demands. Thus, we defend 

this content niche as a praxis marked by specificities that redefine the texts in its sphere of 

operation, whether in relation to its own content, with its possibilities of distribution and 

reception, with its peers, the cinema and its audience. In this sense, the production of 

audiovisual criticismo on the internet is determined by demands of language, plataforma and 

sociability, that we consider from a multidisciplinary theoretical framework that includes 

reception and cyberculture theories. The brazilian production for YouTube is assumed as a 

study of the theses through the Productions of the channels Isabela Boscov, Entre Planos e 

Arthur Tuoto and their analysis allowed us to understand that, on the one hand there are 

characteristic features that make vídeo criticism unique and, in certain circumstances, even 

transform it into a production apart from traditional criticismo, on the other hand, the 

remodeling of the critical experience (production and reception) is not complete because the 

obedience or noto f the specificities of the environment depends on the uses that its actors make 

that, due to the flexible and supposedly democratic nature of cyberculture, can be diverse.  

 

Keywords: Video- Movie criticism. Reception. Review. Video essay. YouTube.  
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INTRODUÇÃO: A CRÍTICA DE CINEMA COMO CONTEÚDO AUDIOVISUAL ONLINE 

E SUAS TRÊS DEMANDAS 

2014 é um ano emblemático para a produção de vídeo-ensaios sobre cinema no YouTube: o 

canal Every frame a Painting de Tony Zhou e Taylor Ramos era inaugurado no site e 

popularizava, junto com um grupo de canais de língua inglesa como o The Nerdwriter, Fandor 

e Wisecrack, o vídeo-ensaio como possibilidade de formato audiovisual de crítica de cinema 

inspirado em práticas diversas como análises acadêmicas que já utilizavam o videotape como 

suporte, o filme-ensaio e algumas iniciativas universitárias ou não em curso no Vimeo. Zhou 

era um editor e Ramos uma animadora relativamente insatisfeitos com seus trabalhos regulares 

e percebiam na plataforma uma forma de fazer aquilo que sempre quiseram, falar sobre filmes 

expressando seus pensamentos sobre eles através de imagens (ZHOU, 2017). 

Logo, os vídeo-ensaios do Every frame a Painting e dos seus contemporâneos calcados na 

narração de um texto crítico sobre obras cinematográficas acompanhada por uma série de 

imagens editadas dos longas comentados demonstraria o seu poder de engajamento e se 

revelaria uma alternativa às produções correntes do próprio YouTube nesse nicho, resenhas 

jornalísticas audiovisuais em moldes bastante parecidos àquelas já praticadas em impressos, 

sites e blogs. Segundo apuração de uma matéria do jornalista Simon Owens (2016), o The 

Nerdwriter, por exemplo, chegou a faturar cerca de US$ 2.400 por vídeo somente no Patreon1 

- e, tendo em vista que o canal produz uma peça audiovisual por semana, os seus idealizadores 

chegaram a ter como receita cerca de US$ 120.000,00 por ano -, uma remuneração que, de 

acordo com o autor da matéria, é muito superior ao que críticos de cinema costumam receber 

como salário trabalhando regularmente em redações de jornais.  

A iniciativa dos vídeo-ensaístas do Every frame a painting e do The Nerdwriter no YouTube 

foi replicada por jovens críticos brasileiros sem vínculo com grandes empresas de comunicação 

em canais como o Entre Planos de Max Valarezo, nas produções do Cinemascope de Joyce 

Pais e nos vídeos de Gustavo Cruz e Arthur Tuoto em seus canais homônimos.  Os canais de 

vídeo-ensaio de língua inglesa foram vistos por muitos como referência de êxito na 

comunicação com o público e uma alternativa na forma de produzir críticas como produto 

audiovisual, até então pensadas exclusivamente como resenha jornalística inspirada em práticas 

nativas da plataforma, o vlog, por uma tradição dos comentários sobre cinema na TV e pelo 

 
1 O Patreon é um site de financiamento coletivo. O jornalista relata que é difícil extrair informações 

sobre a monetização de vídeos pelo YouTube, portanto os dados da plataforma servem como indicativo 

do retorno financeiro que o canal obteve.  
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modelo de crítica de cinema legado pelo impresso nos cadernos culturais. Esses novos 

produtores de conteúdo se destacaram no microcosmo da produção de vídeos online por uma 

“originalidade” de proposta que, para muitos, esgarçava as possibilidades de se encarar a crítica 

de fato como uma linguagem audiovisual, sobretudo por utilizar imagens das obras como 

elementos fundantes e não acessórios da sua gramática.  

 Paralelo a esse fenômeno, após anos de atividade, a editora Abril, uma das mais tradicionais 

do Brasil, decretava o fim da revista Bravo!. Como justificativa para o encerramento das 

atividades da publicação e a demissão do seu corpo editorial em 2013, a empresa alegava que 

o impresso mensal dedicado a cobertura do cenário cultural brasileiro, junto com revistas de 

outras áreas2, não somava cerca de 2% das receitas em publicidade do grupo Abril (ABRIL, 

2013). Anos depois do encerramento da Bravo!, em 2015, a mesma editora Abril demitia a 

crítica e editora-executiva de cinema da Veja Isabela Boscov junto com outros jornalistas em 

meio a outro momento de crise enfrentado pela empresa com as quedas nas vendas dos 

impressos (BELÉM, 2015b; VEJA, 2015).  

Seis meses depois da demissão, Isabela Boscov continuaria trabalhando para a Veja, porém 

como colaboradora freelancer apenas do impresso. No âmbito da produção online, a jornalista 

e crítica criou um blog e um canal no YouTube próprios, cujos vídeos agora eram realizados de 

maneira independente por uma produtora da qual era sócia, a Whoopsy Daisy (SOBRE, 2015). 

Somente em junho de 2018, Boscov retomaria em definitivo a parceria com a empresa na 

produção de críticas em vídeo para o YouTube.  

Esse cenário de transformações que coloca, de um lado, a ascensão e aquisição de poder 

meteórica de novos críticos propondo e aderindo a outros formatos de críticas, muitos deles 

nativos da cultura digital, e, do outro, a crise de modelos tradicionais de comunicação somada 

a uma urgência da adaptação desses atores a um contexto contemporâneo de produção e 

consumo de conteúdo traça a história da crítica de cinema na segunda década do século XXI. 

Muitos críticos de cinema e pesquisadores vislumbraram todo esse cenário no qual criadores de 

conteúdo do YouTube ascendem e redações de revistas e jornais de grande fama e tradição 

encerram as atividades e retiram os críticos do seu quadro de funcionários contratados como 

um indicativo da “morte” da crítica de “qualidade” e boa “reputação”, do empobrecimento 

 
2 As revistas Alfa, dedicada a comportamento e voltada para o público masculino; Gloss, cuja linha 

editorial abrangia temas diversos voltados para um público feminino jovem entre 18 e 30 anos; e Lola, 

também direcionada para um leitor feminino abordando temas variados.  
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intelectual desse tipo de conteúdo e da dissolução da sua capacidade inventiva no âmbito da 

linguagem (FREY, 2015a; FREY, 2015b).  

Acreditamos que a leitura apocalíptica dos novos tempos da crítica de cinema seja fruto da 

dificuldade que alguns desses atores têm de perceber as particularidades e mudanças nas lógicas 

de fazer esses conteúdos no contexto que apresentamos. O cenário contemporâneo convoca 

mudança de vetores nos olhares sobre a natureza do próprio objeto de discussão, que teve que 

se reinventar em face de outras lógicas de produção e consumo de conteúdos da comunicação. 

Como em qualquer momento de mudança de paradigmas, as resistências a uma nova ordem 

surgem e no lugar de compreender que a crítica de cinema inventiva no âmbito da linguagem, 

de “qualidade” e boa “reputação” segue “viva” porém está em outros lugares e  assume uma 

configuração diversa daquela vivida no apogeu do impresso, muitos preferem decretar o seu 

fim de maneira trágica e definitiva justamente porque buscam esse nicho de produção nos 

mesmos espaços e com as mesmas perspectivas de vinte, trinta, quarenta ou cinquenta anos 

atrás. Por força de circunstâncias históricas, a indústria editorial não é a mesma dessa época, 

sobretudo no acolhimento de uma certa crítica de cinema como parte de suas rotinas produtivas 

(textos nos moldes das cultuadas críticas da Cahiers du Cinéma na década de 1960 e 1970).  

Com vieses conservadores e saudosistas no olhar para a crítica, as perspectivas serão sempre 

apocalípticas, afinal, o consumo de impressos sofreu grandes abalos nos últimos anos, trazendo 

como reflexo mudanças editoriais nos jornais. Simultaneamente, o ciberespaço, um dos 

catalisadores desse processo, se mostrou menos afeito às barreiras estabelecidas pelos 

impressos, televisão e rádio, contemplando uma produção volumosa e diversificada. Apesar de 

todas as críticas que possamos fazer a esse momento histórico, afinal essas transformações 

ainda não conseguiram modificar por completo quadros sócio-políticos desiguais e a própria 

dissolução de algumas barreiras torna possível conferir status a discursos críticos por vezes não 

tão qualificados quanto se espera, é importante perceber que esse cenário não representa um 

obstáculo a produção de críticas de cinema, mas possibilita a sua sobrevivência diante das 

adversidades e mantém a sua relevância enquanto produto cultural.  

 O que colabora com a visão apocalíptica que compara o atual cenário com o passado e extrai 

como conclusão a “morte” ou irrelevância da crítica de cinema na contemporaneidade é a 

perspectiva lançada sobre o assunto. Podemos nos preocupar com a crise dos impressos e 

lamentar saudosamente a falta que as tradicionais críticas de cinema dos periódicos nos moldes 

sessentistas ou setentistas nos faz, mas acreditamos que seja impossível negar a sobrevivência 

desse conteúdo em plataformas nativas da contemporaneidade, como o YouTube, por exemplo.    
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Esta perspectiva sobre o assunto advém de observações do proponente da tese como 

pesquisador nos estudos da crítica de cinema em sua graduação, no mestrado e ao longo do 

doutorado, mas também da sua vivência como crítico de cinema e consumidor, percebendo um 

evidente anacronismo em muitas das discussões vigentes sobre o fenômeno. Conforme tivemos 

contato com a bibliografia relativa aos estudos da crítica de cinema no século XXI notamos que 

parte dela ainda observa esse produto em instâncias de produção nas quais sua veiculação 

logicamente já não é tão prolífica quanto décadas atrás (revistas, jornais e até sites e blogs) ao 

invés de promover esforços na observação de espaços e formatos em ascensão, como as redes 

sociais, vídeos e podcasts.  

Assim, reivindicamos um outro olhar para os estudos da própria crítica de cinema, condizente 

com sua realidade contemporânea, e não a observação da produção atual pela ótica de um 

cenário de realização e consumo de críticas do passado.  A partir disso, compreendemos a 

relevância da nossa pesquisa na produção acadêmica contemporânea sobre recepção 

cinematográfica no âmbito dos estudos da crítica de cinema como produto de comunicação e 

vestígio de espectatorialidades. Entendemos que através desta tese empreendemos esforços na 

proposição de outros olhares para esse objeto de estudo, abordando em nossa discussão teórica 

e análises de casos produtos de grande impacto cultural ainda pouco contemplados nos estudos 

da crítica.   

 É nesse sentido que reivindicamos um olhar acadêmico para a crítica de cinema contemporânea 

menos apocalíptico e que dê conta de percebê-la em sua sobrevivência e adaptabilidade às 

transformações impostas pela cibercultura. Alguns desses críticos estão relativamente distantes 

do controle e das orientações editoriais das grandes empresas de comunicação como 

funcionários das suas redações por iniciativa própria ou por força das circunstâncias e acabam 

dando continuidade a modelos de críticas exitosos por uma tradição da prática porém agora em 

contextos online mais independentes ou então dão vazão a iniciativas mais arrojadas no âmbito 

da linguagem, uso de tecnologia e interação com o público. É um cenário de possibilidades 

variadas que acreditamos merecer atenção na busca pela inventividade, resistência e 

preservação da relevância dos discursos críticos sobre as obras que se multiplicam e não se 

esvaem como muitos acreditam.   

Solicitamos um olhar para as possibilidades múltiplas de discursos críticos que a ainda 

controversa democratização do poder de fala conferida pelas ferramentas tecnológicas da 

contemporaneidade (barateamento dos equipamentos e dos processos de publicação, 

distribuição e promoção de conteúdo) conferiu a esse cenário. Todo esse contexto propicia o 
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surgimento de atores que talvez não teriam oportunidade de serem notados publicamente anos 

atrás em função das barreiras que os modelos tradicionais sempre apresentaram no âmbito da 

produção de conteúdo. Consequentemente, novas possibilidades de expressão da crítica, mas 

também a replicação de modelos referenciais, vêm à tona. Com o surgimento de diversas 

iniciativas de discursos críticos, vindas de fontes com os mais variados níveis de confiabilidade 

e abordagem, cabe ao receptor olhar para essas instâncias contemporâneas e filtrá-las a partir 

daquilo que acredita valer a pena consumir, conforme Regina Gomes (2006). Há sempre 

disponível um modelo de discurso crítico sobre cinema que atenda às exigências dos diversos 

consumidores que trafegam na web (CARVALHO, 2017): sites e blogs, perfis ou comunidades 

de redes sociais, agregadores de críticas (e seus links que direcionam o leitor a outras fontes), 

podcasts e canais do YouTube. Em cada um desses nichos, há uma variedade de possibilidades 

da crítica sendo exercitadas. Entendemos que uma maior dedicação no âmbito da pesquisa 

acadêmica a esse tipo de produção, nativo de lógicas do presente, é mais produtivo ao nosso 

campo estudos do que a reiterativa e apocalíptica abordagem de um fenômeno do século XXI 

com parâmetros interpretativos e expectativas típicas de modelos de produção e consumo 

legados por uma crítica longeva.   

Nesse cenário, é absurdo perceber uma “morte” da crítica. Tal leitura tem como parâmetro o 

ressentimento pelo consumo desses discursos não se dar mais através da aguardada leitura do 

caderno cultural dos jornais de grande circulação no dia das estreias comerciais do circuito 

cinematográfico local. Por mais que o contexto contemporâneo apresente problemas justamente 

pelas facilidades de realização e publicação de conteúdos que oferece, dando guarida e 

facilitando a aquisição de status a falas que talvez não merecessem visibilidade, há um grupo 

de produtores, nativos ou não da cultura digital, que têm se esforçado em mobilizar uma 

cibercinefilia com produções que expandem as conversas sobre os filmes e oferecem outras 

possibilidades de apresentação dos discursos críticos sobre cinema ou que simplesmente 

encontram alternativas de adaptar uma tradição às novas realidades. Pensamos que, no âmbito 

dos estudos da crítica, esse grupo ainda não recebe a atenção que deveria e por isso nos 

dedicamos a observar um recorte específico desse coletivo através da nossa tese.  

Nesse trabalho, propomos esse outro olhar para a produção contemporânea, entendendo como 

ela é reflexo desse contexto adaptativo e redefinidor da práxis da crítica de cinema, a partir de 

uma de suas expressões mais correntes e populares, a vídeo-crítica. Analisaremos essa crítica 

de cinema audiovisual para a web em suas mais diversas possibilidades (resenhas jornalísticas, 

vídeo-ensaios e outros formatos em experimentação) e oriundas dos seus mais variados agentes 
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(nativos digitais, críticos com carreira em impressos etc.) a fim de perceber como o discurso 

crítico persiste em um contexto de tantas tensões, provocações e transformações como aquele 

que apresentamos a princípio. Quando apresentada na forma de um produto audiovisual online, 

a crítica de cinema, praticada desde a sua origem como linguagem verbal, utiliza quais 

expedientes e referências na sua comunicação com o público? A partir desse projeto de 

comunicação, que dinâmicas são instauradas na produção da crítica e na relação do crítico com 

o seu público? E essas dinâmicas, novas ou não, afetam as produções (as próprias críticas)? 

Pensamos que a crítica de cinema como vídeo para a internet é um objeto de pesquisa 

interessante por ser um produto nativo desse próprio contexto de produção e consumo de 

conteúdo, tensionando passado e presente da práxis. Em pesquisa feita pela Fundação 

Telefônica intitulada Juventude Conectada (FUNDAÇÃO, 2014), com entrevistados brasileiros 

na faixa dos 16 aos 24 anos, por exemplo, 29,6% responderam que o lugar central da internet 

em suas vidas é como atividade de lazer e entre os usos mais populares da rede está assistir 

filmes, séries, programas de TV e postar vídeos, o que nos revela uma considerável 

popularidade do formato audiovisual na web, sobretudo em públicos mais jovens. Na mesma 

pesquisa, 60% dos entrevistados disseram que utilizam a internet como forma de obter 

informações sobre cinema e 31% para divulgar, criar e produzir eventos e conteúdos sobre o 

tema em questão. Como parte fundamental dessa cultura de volumosa produção e consumo de 

audiovisual na internet, o site de vídeos YouTube, pelo pioneirismo e impacto cultural que 

causou desde o início do século XXI, se tornou uma plataforma típica da cibercultura com a 

proliferação de sujeitos com as mais variadas trajetórias, vínculos institucionais e níveis de 

formação se apresentando como uma apropriada fonte para nosso corpus de análise. 

Há no YouTube nativos digitais interessados em expor seus pontos de vista sobre as produções 

cinematográficas em circulação, enxergando na plataforma uma oportunidade para se 

expressarem ou construir carreiras. Assim, com a plataforma, toda aquela geração de cinéfilos 

consumidora de sites, revistas, cadernos culturais e também produtos audiovisuais sobre cinema 

(programas de TV, documentários ou vídeos online) passou a ter a oportunidade de ser 

produtora do seu próprio canal, podendo ser vista e se tornar uma referência para uma 

coletividade. O canal Every frame a painting e seus contemporâneos brasileiros (Entre Planos, 

Arthur Tuoto, Gustavo Cruz etc.) são exemplos dessa leva. Por sua vez, os veículos de 

comunicação e os agentes tradicionais da crítica de cinema perceberam as lógicas operativas de 

produção e consumo desde a origem do YouTube e demonstraram interesse em ocupar esse 

espaço. O YouTube, como outras ferramentas do ciberespaço, se tornou um recurso potencial 
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de superação das crises comerciais dos grandes conglomerados de comunicação e dos 

profissionais e também passou a ser encarado como uma demanda inescapável dos novos 

tempos da produção e consumo de críticas de cinema e outros conteúdos em circulação.   

Assim, entendemos que nossa busca por vídeos sobre cinema no YouTube atenderia de maneira 

direta nosso propósito de observar o fenômeno da forma mais próxima possível da realidade, 

com todas as suas vicissitudes. O caráter audiovisual do produto em questão, o vídeo, atinge 

questões fundamentais e, até então estabilizadoras das noções de crítica de cinema (expressão 

escrita de gramática normatizada, mediada por editores e grandes empresas de comunicação 

etc.). No contexto histórico que traçamos, ela se converte em práticas conservadoras e 

vanguardistas que apresentam vestígios do enfrentamento dos críticos para algumas questões 

relevantes na contemporaneidade como a gramática da crítica (afinal, novos recursos 

expressivos podem ser utilizados e não apenas a linguagem verbal), suas rotinas de produção 

(o crítico como seu próprio editor e criador de conteúdo) e seu consumo (a recepção audiovisual 

online, que, entre outros fatores, pressupõe uma relação mais direta com o seu público). Pelas 

características fundamentais do nosso objeto está em curso uma potência remodeladora da 

prática da crítica de cinema, no âmbito da produção e recepção, que pode ou não ser explorada 

pela expressão crítica em si, mas que destaca a perpetuação da relevância do discurso crítico de 

cinema na sociedade.  

O YouTube é uma plataforma ideal para compor o nosso corpus de análise, representando no 

ciberespaço pontos nevrálgicos da produção crítica do nosso contexto, colocando em tensão 

toda uma lógica de produção e consumo de conteúdos passada com demandas específicas do 

presente. Nele, temos um segmento marcado por diferentes sujeitos e, consequentemente, por 

propostas de comunicação conservadoras, híbridas e pontualmente transgressoras, que 

representam algumas das demandas centrais desse nicho de produção de conteúdos do presente. 

Em meio a essas diferenças, esses produtos nos oferecem exemplares de críticas que 

contemplam as principais tensões entre a preservação de uma tradição discursiva e a urgência 

de mudanças e adaptações na práxis, afinal, demandas específicas surgem aos seus produtores.  

Além de estabelecer um recorte para a crítica no YouTube, delimitamos que as produções 

analisadas serão brasileiras. Fizemos essa escolha em função da nossa proximidade com o 

contexto dessas produções, afinal estudar realidades estrangeiras ao proponente desta tese, a 

partir da proposta delimitada em toda a discussão teórico-metodológica, implicaria problemas 

na análise aprofundada desses conteúdos. Acreditamos que a proximidade de origem com nosso 

objeto de estudo nos possibilita realizar uma análise mais acurada e nos traz resultados mais 
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completos. Com isso, não descartamos todo o quadro de referências estrangeiras desses 

produtores de conteúdo e o diálogo que as produções críticas nacionais estabelecem com ele, 

afinal a realidade brasileira da crítica está inserida em um contexto global de referências.    

Destacamos que assumimos um norte teórico-metodológico interdisciplinar amadurecido 

durante o doutorado pelas discussões fomentadas no GRIM (Grupo de Pesquisa Recepção e 

Crítica da Imagem), cuja especificidade voltada para os estudos de construção, recepção e 

crítica de imagens fixas e em movimento nos trouxe horizontes de abordagem científica 

frutíferos ao longo de quatro anos. No processo de construção do aparato teórico-metodológico 

do trabalho, acionamos conhecimentos de teorias da recepção, dando ênfase nos estudos da 

crítica de cinema e na categorização proposta por David Bordwell (1991), performance e análise 

fílmica . Em seguida, nos aprofundamos em trabalhos que se dedicaram ao estudo do YouTube, 

tendo como centralidade a obra referencial de Jean Burgess e Joshua Green (2018) sobre o 

assunto. Acionamos então compreensões sobre cinefilia, sociologia e cibercultura a fim de 

compreender o modelo de comunicação estabelecido pela crítica em nosso nicho de estudos, a 

crítica audiovisual. Essas leituras nos possibilitaram formular três demandas que recaem sobre 

o tipo de conteúdo que estudamos, notando posteriormente como esses traços da crítica 

audiovisual de cinema eram recepcionados pelos críticos e se convertiam em vídeos que 

analisaríamos ao fim do trabalho comparativamente como casos de estudo representativos da 

realidade do nosso objeto na plataforma estudada, o YouTube.  

Incorporamos a interdisciplinaridade como chave para nossa pesquisa por entender que nosso 

território de análise ainda é pouco explorado no âmbito acadêmico e, portanto, requer mais 

inventividade do pesquisador. Abordamos as formulações teóricas de autores de diversas áreas 

do conhecimento por entender que todas elas atendem a uma construção de pensamento capaz 

de oferecer caminhos adaptativos de análise para futuras pesquisas com objetos similares, como 

podcasts ou práticas da crítica em vídeo no Vimeo, por exemplo. Coerentes com a nossa defesa 

de que para os estudos da crítica de cinema contemporânea emerge a urgência de outras 

perspectivas, propomos pensar em uma análise que tenha por objetivo compreender como nosso 

objeto de estudo responde às demandas específicas que lhe são apresentadas no âmbito da 

linguagem, plataforma e sociabilidade, construídas a partir da pesquisa bibliográfica prévia que 

realizamos.  

Inicialmente, expomos como a apresentação desse discurso crítico sobre o cinema na forma de 

uma peça audiovisual para a internet acaba atrelada a demandas de uma linguagem. Por 

linguagem entendemos todo o aparato expressivo que materializa o discurso crítico como peça 
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audiovisual para o YouTube, aquilo que Marcel Martin (2003) compreende como o meio de 

conduzir um relato ou de veicular ideias, ou seja, o sistema expressivo audiovisual destinado à 

comunicação. Nossa noção se alinha ainda à percepção de Patrick Charaudeau (2012) para 

quem todo esse aparato expressivo que compõe a linguagem são atos gestados por competências 

construídas pelos homens através de trocas e contatos ao longo da história, formando assim 

aquilo que ocasionalmente chamaremos ao longo do texto de “modos de fazer”.  

 É da natureza constitutiva desse objeto expressar-se por recursos audiovisuais e, nesse sentido, 

outros elementos além do verbal compõem essa linguagem. Assim, temos uma prática fundada 

na palavra com toda a carga de inspirações que a tradição da crítica escrita lhe traz, mas também 

existem expedientes como a apresentação do crítico para uma câmera, produção de cenários e 

figurinos, vinhetas, a edição, a narração, o uso de trilhas sonoras, a identidade visual do produto 

e, sobretudo, a possibilidade de incorporar imagens do filme na estrutura do discurso, que são 

novidades nos estudos da crítica no âmbito da linguagem.   

Aqui, a teoria de David Bordwell (1991) nos abre a possibilidade de compreender uma 

gramática da crítica de cinema a partir da ideia de institucionalização de um fazer crítico que 

nos leva a tipos específicos da prática na tradição da escrita: a crítica jornalística, a ensaísta e 

acadêmica. Para Bordwell (1991), no âmbito expressivo, a crítica de cinema consolida sua 

gramática (seu “modo de fazer crítica” normatizado socialmente) por meio de um processo de 

institucionalização do discurso, um conjunto de ações mobilizadas e assimiladas por instâncias 

(críticos, público, empresas, universidades) que cristalizam a linguagem da práxis.   

Adaptamos a classificação de Bordwell (1991) ao contexto de produção da crítica de cinema 

audiovisual, entendendo-o como um mosaico de práticas institucionalizadas composto por : a) 

resenhas audiovisuais , peças que se inspiram na tradição das resenhas de cinema dos impressos; 

e b) o vídeo-ensaio, vídeos próximos das críticas acadêmicas e ensaístas cujas referências 

imagéticas são as práticas de análise universitárias, os filmes-ensaio e os documentários 

metalinguísticos.  

No nosso universo de estudo, as resenhas e os vídeo-ensaios são as práticas críticas mais 

institucionalizadas, mas há ainda outros formatos que não possuem o mesmo nível de 

institucionalização e estão sendo testados na plataforma, tratam-se de pilotos ou vídeos  

marcados por um forte hibridismo na composição de suas referências gramaticais. A partir 

dessas noções, traçamos um horizonte de compreensão para a análise das peças que nos 

interessam. Compreendemos que, para acessarmos essa gramática da crítica audiovisual 



24 
 

institucionalizada ou que está em fase de teste e em vias de institucionalização, os estudos sobre 

performance de Erving Goffman (2002) também nos é interessante, entendendo a prática do 

vídeo no âmbito da linguagem audiovisual por elementos de uma fachada social (cenário, 

figurino e a apresentação do crítico para a câmera em gestos, tonalidades de voz e expressões 

faciais) com ênfase para a edição de imagens no que diz respeito ao caso dos vídeo-ensaios.  

Há, no segundo momento da tese, a exploração de demandas da plataforma, ou seja, do site que 

veicula originalmente esses trabalhos. A vídeo-crítica que analisamos é um discurso que está 

na internet e que é passível de audiovisualização por intervenções tecnológicas que baratearam 

e aperfeiçoaram os equipamentos, viabilizaram o advento de softwares e permitiram a criação 

de sites que distribuem esse conteúdo para todo o mundo de forma gratuita. A partir de Gilles 

Lipovetsky e Jean Serroy (2009), entendemos essas produções audiovisuais como conteúdos 

inseridos em um cenário cujos traços operam como facilitadores de uma cultura audiovisual 

entre os usuários. 

É importante ter em conta na análise que essa vídeo-crítica está no YouTube, um site cujas 

especificidades afetam a forma como esse conteúdo é pensado, sobretudo por oferecer 

possibilidades de monetização, ter uma tradição da linguagem do vídeo para a plataforma e 

oferecer diversos recursos de socialização de conteúdo. A presença desses vídeos em um site 

de alcance massivo e hoje altamente inserido em lógicas mercadológicas não é à toa e a escolha 

desses produtores pela plataforma em detrimento das suas concorrentes traz consequências para 

a criação da crítica e também nas dinâmicas empreendidas pelo crítico com seus pares e com o 

público. O YouTube é parte do contexto vislumbrado por Lipovetsky e Serroy (2009) como 

uma cultura do audiovisual e, conforme Jean Burgess e Joshua Green (2018), com suas políticas 

de operacionalidade, normatiza formas próprias de realização, distribuição e consumo de 

conteúdos em vídeo.  

Eleger o YouTube em detrimento dos seus similares nos parece um movimento consciente de 

escolha que leva em conta os benefícios que o site traz para o projeto de comunicação de um 

emissor crítico (visibilidade, engajamento etc.). A leitura que os atores críticos fazem da 

plataforma, que opera em diversas frentes como um modelo de negócio, uma rede social ou 

simplesmente como um arquivo online, é um fator relevante para a criação e para a dinâmica 

do próprio ofício na rede.   

Por fim, entendemos que há demandas de sociabilidade, ou seja, a relação crítico-público é algo 

relevante na produção. A crítica de cinema demanda cinefilia, uma prática abordada por 
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Antoine de Baecque (2010) que se converte na contemporaneidade em cibercinefilia, conforme 

Laurent Jullier e Jean-Marc Leveratto (2012). Há, na contemporaneidade, formas de recepção 

e de socialização de ideias e afetos sobre o cinema que transformaram as dinâmicas da cinefilia. 

As lógicas contemporâneas são caracterizadas pelo aumento do consumo doméstico de 

produtos audiovisuais e pela intensa formação de grupos online em detrimento dos encontros 

pessoais em cineclubes, por exemplo. São pontos que nos parecem inescapáveis de 

consideração em qualquer análise de discursos críticos sobre cinema do nosso tempo.  

As lógicas da cibercinefilia trouxeram outros traços para a recepção cinematográfica no âmbito 

do compartilhamento de afetos por obras que, consequentemente, reverberaram no consumo de 

críticas e outros conteúdos sobre cinema. Afinal, como qualquer discurso argumentativo, a 

crítica é um conteúdo que tem, nas dinâmicas que estabelece com seu receptor, vetores que a 

determinam no âmbito expressivo, respondendo de alguma maneira a qualquer reação do 

público ao cinema e à própria produção crítica vigente.  Na produção crítica há linhas editoriais, 

gostos, referências, signos, códigos de conduta compartilhados com o público, aceitação ou 

rejeição de práticas que definem a forma como esse produto é apresentado e concebido.  

Na internet, a figura do crítico está passível ao confronto nas abas de comentários dos sites e 

nas redes sociais sem os filtros corriqueiros dos meios mais clássicos, convocando os agentes 

da crítica a posturas mais confrontativas ou dialógicas até. O contato imediato com o crítico 

com menos filtros que antes possibilita ao receptor da crítica realizar ações na órbita desse 

conteúdo, respondendo imediatamente às produções, afinal, conforme Henry Jenkins (2014) é 

próprio desse contexto a propagabilidade. O crítico desse nicho de produção, diferente dos 

críticos das redações de jornais, lida diretamente com essas demandas muitas vezes sem a figura 

dos editores e tem consciência de que quanto mais estimula a socialização e interação no 

entorno dos seus conteúdos (comentários, likes, compartilhamentos e inscrições no canal), mais 

propagável seus vídeos se tornam e mais recompensas (sociais e econômicas) obtém com seu 

próprio trabalho, conforme a lógica de pensamento de Pierre Bourdieu (2002). Nesse sentido, 

para o crítico contemporâneo que delega pouco a terceiros ações extra-produção da crítica, a 

sociabilidade passou a ser uma demanda ainda mais importante, atrelada a garantia da sua 

reputação pública, ou seja, à instituição desse sujeito como autoridade crítica capaz de angariar 

seguidores em um ambiente com tanta concorrência.  

Na web, a autoridade crítica, elemento que, conforme Mattias Frey (2015a;2015b), é capaz de 

construir a legitimidade de fala e reputação do crítico perante seu público e seus pares, 

garantindo a longevidade da sua carreira e o êxito da sua comunicação, não nos parece mais 
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calcada exclusivamente no know how cinematográfico ou no estilo da escrita. Ela é formulada 

também em um domínio da técnica na cibercultura e no carisma da persona do crítico, agora 

tangível ao público por som e imagem. Todas essas mudanças são uma realidade repleta de 

benefícios e tensões que atravessam os conteúdos analisados.  

Entendemos as demandas apresentadas às vídeo-críticas que analisamos como 

interrelacionadas, mas acreditamos que, inicialmente, para a apresentação delas ao leitor, a 

divisão é pertinente. A partir delas, compreenderemos como esses discursos críticos 

audiovisuais se apresentam para seus respectivos públicos. Acima de tudo, entenderemos em 

que medida esse núcleo de produção faz a crítica de cinema seguir como um discurso relevante 

sobre filmes para a sociedade. Entenderemos também se, diante da possibilidade de fazer uma 

crítica de natureza diversa da escrita, com meios semelhantes aos do seu objeto de fala (o que 

sugere uma potencial metalinguagem), esses sujeitos preservam uma tradição, rompem com ela 

a fim de estabelecer um outro tipo de escrita do pensamento ou conciliam modelos do passado 

com possibilidades do presente e em que circunstâncias essas alternativas acontecem.   

A fim de contemplar a maior diversidade possível de conteúdos e produtores, não fugindo da 

realidade de que esta definição é problemática pela realidade da própria produção da crítica de 

cinema, ainda excludente no que tange a diversos marcadores sociais (classes, gêneros etc), 

chegamos a três casos brasileiros que nos parecem representativos da produção de vídeo-críticas 

na plataforma pelas características e trajetórias dos atores envolvidos e pelos formatos de vídeo 

que costumam postar: Isabela Boscov, Entre Planos e Arthur Tuoto. A escolha tem como fator 

determinante a percepção de que um olhar para os três canais nos permite dimensionar o cenário 

da crítica de cinema contemporânea no nicho que nos interessa, a vídeo-crítica, apresentando 

críticos que se tornam ou já são nativos digitais e que constroem reputações e carreiras na 

internet com propostas naturais ao seu tempo (Entre Planos e Arthur Tuoto), e atores com 

nomes consolidados em outra era da crítica que, por força das circunstâncias, se adaptam ao 

cenário que lhes é apresentado e procuram manter sua relevância e status diante de uma outra 

realidade de produção e consumo (Isabela Boscov).  
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1. DEMANDAS DE UMA LINGUAGEM 

Antes de terem ao seu alcance o audiovisual como possibilidade de expressão, críticos de 

cinema sempre se relacionaram com imagens no exercício do seu ofício, afinal, o objeto do seu 

discurso é um filme. É próprio da atividade uma interação com imagens em movimento e sons. 

Este seria um percurso inescapável na formulação de uma crítica de cinema. No entanto, quando 

pensamos na crítica como vídeo online, essa relação assume contornos mais complexos pois o 

audiovisual é objeto de reflexão, mas também forma de expressão do pensamento crítico, 

colocando diante do seu analista especificidades que uma tradição de reflexão sobre o discurso 

verbal não supre por completo.  

No âmbito da linguagem, a crítica de cinema em vídeo online é marcada por tensões entre as 

raízes da prática no discurso verbal e as potencialidades de reinvenção criativa que a 

propagabilidade a partir de plataformas como o YouTube ou o Vimeo oferecem (JENKINS, 

2014). Há, de um lado, a forte influência do componente verbal, visto que, se trata de uma 

prática legada historicamente por uma tradição do texto escrito (impresso ou online), e, do 

outro, os apelos dos expedientes da nova forma que se apresenta ao crítico, o audiovisual, a 

possibilidade de dizer ao público coisas sobre a obra utilizando as imagens do filme, narração, 

música e até mesmo a ausência da palavra. Em que medida essa possibilidade ou potencialidade 

se concretiza como expressão crítica nos variados casos em circulação pela rede?  

Assim, percebemos como sensível uma atenção à linguagem como uma primeira especificidade 

da crítica de cinema em vídeo: Como cada crítico se relaciona com esses dois vetores da 

linguagem crítica audiovisual (a tradição escrita e os expedientes do vídeo) e o que isso diz 

sobre o estado das coisas? A crítica de cinema em vídeo online tem repetido a tradição do texto 

escrito, explorando muito pouco as possibilidades expressivas do audiovisual, ou tem 

promovido esforços consideráveis de desvinculação das práticas fundantes dos veículos 

impressos? A partir da primeira demanda, compreendemos como necessário estabelecer uma 

reflexão teórica mais aprofundada a respeito de alguns temas que versam sobre a natureza de 

uma crítica audiovisual.  

 

1.1. O AUDIOVISUAL COMO OBJETO DE FALA E EXPRESSÃO 

A fundante relação da crítica de cinema em sua forma escrita com as imagens do filme que se 

tornam objeto de reflexão em tal ofício, nos permite entender que esse discurso sobre os filmes 
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nos faz recordar deles, conforme Martine Joly (2002). O que está em curso na crítica de cinema 

e quaisquer “discursos acerca da obra cinematográfica”, como denomina a autora, é um ato de 

memória, individual e coletiva, a lembrança de determinadas imagens e da maneira como elas 

foram apreendidas por um estado sensível de recepção do sujeito. Uma experiência 

espectatorial passada é convocada pela memória e relembrada em palavras no momento 

presente, mas também todo um quadro prévio de recepção coletiva e individual de outros filmes 

é acionado nesse esforço de leitura da obra que não está materializada no momento de 

formulação desse tipo de discurso crítico.   

Em seu modelo de produção clássico (a crítica escrita de impressos), o “discurso acerca do 

filme” é basicamente uma fala de recordação pois não haveria como elaborá-lo formalmente no 

momento em que se contempla uma obra, afirma Joly (2002). Trata-se de um comentário 

sempre a posteriori e que, até pouco tempo atrás, se escrito não tinha como apresentar 

materialmente as imagens ao seu leitor, a não ser descrevê-las a título de recordação. O que 

estava em questão em uma crítica de cinema eram recordações das imagens do filme e daquilo 

que o espectador em questão experienciou através delas. Temos, por tradição, um discurso 

afastado no tempo. 

A partir de um cenário modelo tradicional de recepção cinematográfica, há uma impossibilidade 

do crítico de cinema acessar o filme materialmente no momento da concepção de uma crítica 

escrita. Assim, endossa Ramón Carmona (2010), sempre foi impossível a esse sujeito deter o 

fluir de imagens típico do cinema. O exercício de formulação dos “discursos acerca do filme” 

era marcado por um entrave técnico: congelar o tempo, ou seja, “fazer presente e simultâneo o 

que só existia como sucessividade”3 (CARMONA, 2010, tradução nossa, p. 48) em uma relação 

do espectador com as imagens que ficaram no passado. Nesses termos, Aumont e Marie (2004) 

entendem que o filme surge então como objeto resistente à análise pelo tempo pois estamos 

diante de algo que é assistido e seu fluxo é imparável. Portanto, argumentam eles, sempre 

existiu um caráter inelutável do desfile de imagens e caberia ao espectador, no momento de 

expressar a vivência com a obra em um texto escrito, resgatar esse filme na medida das 

possibilidades de sua memória humana.   

Estamos, todavia, tratando de um outro contexto de recepção de obras cinematográficas e 

produção de críticas, sendo urgente realizar algumas ponderações e atualizações nessas 

 
3 Tradução para: “[...] hacer presente y sumultáneo lo que sólo existía como sucesividad.” (CARMONA, 

2010, p. 48) 
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reflexões sobre o assunto. Há que se questionar, por exemplo, se, no modelo que estudamos, 

esse caráter de esforço de resgate da memória não poderia ser feito com mais precisão pelo 

crítico de cinema, já que, além da possibilidade de rever a obra em uma experiência doméstica 

em smart TVs, notebooks, celulares ou tablets, esse sujeito pode, ao produzir uma crítica 

audiovisual, no lugar de descrever as imagens do filme, exibi-las para o seu público. Graças a 

fatores tecnológicos é um contexto que impõe uma mudança considerável na reflexão sobre a 

natureza da relação do crítico com o seu objeto de fala, o filme, e também sobre a própria rotina 

de produção e metodologia de análise do crítico de cinema na contemporaneidade.    

A irrepetibilidade do tempo foi gradualmente desafiada por suportes tecnológicos que 

facilitaram a revisão e a posse material da obra, entende Carmona (2010). Os meios digitais 

tornaram mais viável a revisão aos filmes no momento presente e, consequentemente, 

facilitaram o esforço de reprodução do tempo passado. A tecnologia, primeiro com os recursos 

fotoquímicos e eletromagnéticos e agora com o digital, tornou mais fácil o acesso a filmes por 

intermédio de arquivos baixáveis, evitando que para o formulador de quaisquer “discursos 

acerca do filme”, a vivência com tal objeto resida em uma memória distante e impassível de 

redramatização pela crítica. 

No âmbito da análise fílmica acadêmica, por exemplo, Aumont e Marie (2004) relatam como a 

possibilidade de pausar a imagem graças ao VHS foi fundamental para o avanço das 

publicações acadêmicas sobre cinema, para o desenvolvimento dos estudos na área em 

universidades e o surgimento de gerações de cinéfilos, transformando metodologias de trabalho 

e, consequentemente, a forma de apresentação das críticas universitárias. A possibilidade de 

pausar a imagem viabilizada pelos diversos recursos tecnológicos à disposição e o estímulo à 

audiovisualização de conteúdos tornaria esse discurso de memória espectatorial, antes 

exclusivo da crítica escrita, cada vez mais próximo da precisão na reconstituição de uma 

espectatorialidade pelo seu potencial metadiscursivo. Vivemos em uma época marcada pela 

exibição exclusiva de filmes por streaming, estreitamento do intervalo de tempo entre a 

exibição comercial nos cinemas e a disponibilização da cópia digital da obra e de facilidades 

de acesso aos meios de produção, edição e distribuição de vídeos pessoais na internet, 

estimulado por plataformas como o YouTube e o Vimeo. Quando tais possibilidades se abrem, 

o espectador sairia de um alegado estágio de passividade diante da sucessão das imagens.  

Há que se ponderar também que os “discursos acerca do filme” não existem para resgatar a obra 

em si, mas, entende Joly (2002), para trazer à luz uma outra obra, àquela que é fruto do ponto 

de vista do espectador. Assim, ainda que possa proceder ao exame plano a plano do filme, há 
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um momento anterior de espectatorialidade que de forma alguma é resgatado no momento 

presente. O crítico lida com um objeto ausente no momento em que formula seu discurso 

mesmo quando ele volta a ter acesso a esse material em um momento posterior a sua primeira 

experiência como espectador pois o que está em curso na crítica é a revelação de um outro 

filme, não mais aquele da experiência espectatorial primeira, esclarece a autora. O que se deseja 

alcançar com a crítica não é o filme do diretor, mas o resultado da experiência espectatorial 

com ele. É essa relação com as imagens que a crítica de cinema traz à tona.  

Assim, na crítica, o filme do realizador cinematográfico cede espaço para uma outra obra, tecida 

pelo impulso da memória. Após a experiência espectatorial e no instante em que se compromete 

na elaboração de uma crítica, o sujeito se confronta com um outro filme: o filme na visão do 

crítico, um receptor cinematográfico. Trata-se de um outro olhar, não é a tradução para o 

público do olhar do realizador cinematográfico sobre o mundo (o filme), mas uma leitura sobre 

essa expressão artística vivenciada no âmbito da espectatorialidade (a crítica). A crítica de 

cinema é, acima de qualquer coisa, um relato sobre uma experiência espectatorial com imagens 

audiovisuais vivenciadas em uma sala de cinema ou em aparelhos de TV ou tablets e não uma 

reprodução precisa daquilo que é o filme do seu autor cinematográfico. Portanto, mesmo diante 

de todas as facilidades dos recursos tecnológicos, o objetivo da instância crítica jamais será a 

reprodução da obra, mesmo que ela ganhe a possibilidade de ser formulada como um discurso 

audiovisual sobre o cinema, mas sim a construção de um outro filme fruto do olhar do 

espectador.  

Além da obra dos realizadores cinematográficos, temos em curso o filme pelo ponto de vista 

do sujeito-crítico que produz algo, a crítica, ressaltando o lugar desse receptor como produtor 

de conteúdo. Nesse mesmo sentido, Carmona (2010) entende que diferentes interpretações 

constroem objetos fílmicos diversos como resultado dessas operações. É como se cada crítica 

audiovisual, nosso objeto de estudo, desse a oportunidade para o surgimento de obras diversas 

a partir de uma obra cinematográfica prévia, peças audiovisuais que surgem por força de 

perspectivas diferentes acerca de um mesmo objeto espectatorialmente vivenciado por sujeitos 

variados. 

Para Joly (2002), a crítica e qualquer outro discurso sobre o cinema estabelece com o mesmo 

uma relação de confronto entre diferentes experiências estéticas, a do filme (crítico assistindo 

a obra cinematográfica) e a do comentário sobre ele (no nosso caso, o usuário assistindo a crítica 

de cinema em vídeo). A crítica assumida como obra pela autora ensejaria, portanto, uma 

interpenetração de obras, revelando o que há de conflituoso e dinâmico na relação com o filme 



31 
 

e no esforço de reproduzir essa espectatorialidade por meio de um discurso socializável. É isso, 

portanto, que um olhar para esses vídeos, e para quaisquer críticas, nos revelaria. Para Martine 

Joly (2002), os “discursos acerca do filme” se enquadram no estudo daquilo que ela entende 

como inter-representações pois tentam entender: a experiência do espectador com o filme, 

aquilo que ele cria a partir disso e a relação entre essas duas esferas. O que interessa, portanto, 

é o que está no meio dessa relação. Na perspectiva de Bamba (2013) seria essa uma das 

características das críticas de cinema, sendo elas “manifestações espectatoriais e modos de 

recepção que encenam experiências estéticas” (BAMBA, 2013, p. 54-55).   

Ao tentar representar uma experiência espectatorial com uma obra audiovisual por meio de um 

outro produto, a crítica, outros aspectos merecem destaque. Em primeiro lugar, a noção de que 

qualquer interpretação sobre obras em circulação sofre a influência de leituras precedentes, 

afinal, seria essa a forma de atuação social das inter-representações, produzir memórias 

coletivas, ou seja, exercer algum tipo de influência nas interpretações e experiências 

espectatoriais futuras (JOLY, 2002). Assim, há todo um legado da crítica, sejam elas impressas 

e agora audiovisuais, que exerce alguma influência na forma como esses vídeos são feitos e 

naquilo que eles têm a dizer sobre os filmes em circulação, afinal de contas, serão falas 

socializadas. A recepção dos filmes está condicionada a uma vinculação deles com instituições 

socialmente aceitas, o que inclui um cânon histórico (conjunto de obras, cineastas e escolas 

valorizadas pela crítica ou pela cinefilia), além de uma teoria e uma crítica cinematográfica já 

estabelecida (CARMONA, 2010). Isso tudo molda os “modos de se fazer crítica”. Outro aspecto 

das inter-representações que, segundo Joly (2002), vale reflexão é que ao se firmarem como 

algo destacável da obra, elas põem em evidência a presença de “imagens ausentes” ou em 

“falta” naquilo que tem como objeto do discurso, os filmes. Esse aspecto possui paralelo com 

o ponto de vista de teóricos como Wolfgang Iser (1979) e Umberto Eco (2012) sobre os 

processos de interpretação dos textos.  

Ao abordar o processo de recepção das obras na literatura, Iser (1979) compreende que ele 

destaca uma interação entre o texto e seu efeito no leitor, podendo essa interação deixar 

vestígios ou se materializar na forma de uma crítica. Assim, a obra objeto do discurso crítico é 

marcada pela existência de “vazios” que não serão supridos pelo seu próprio sistema, mas pelo 

de outro, o seu receptor (o crítico). É nesse mesmo tópico que Eco (2012) compreende a 

existência de “aberturas” na obra a serem preenchidas por seu intérprete, um aspecto da 

expressão artística que, por sinal, conta com a cumplicidade do artista, completamente cônscio 

desse caráter que amplia possibilidades de leitura. O preenchimento desses “vazios” ou 
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“aberturas” constituem o processo de composição das críticas como obras apartadas do seu 

próprio quadro referencial de interpretação.   

 

1.2. AS INSTITUIÇÕES E A GRAMÁTICA DA CRÍTICA  

Em Making Meaning: Inference and Rhetoric in the Interpretation of Cinema, David Bordwell 

(1991) compreende a crítica de cinema como um conteúdo altamente institucionalizado. Na 

visão do autor, isso ocorre porque a forma do discurso crítico está atrelada a ações de 

instituições a ele vinculado que normatizam “modos de fazer crítica”. A princípio, temos 

críticas de cinema que se distinguem umas das outras: a) pela sua forma e estrutura textual, b) 

pelos veículos nos quais os textos são publicados (jornais, revistas especializadas, blogs ou 

publicações acadêmicas), c) pela natureza e o compromisso social dos seus autores (jornalistas, 

cineastas, cinéfilos, intelectuais ou pesquisadores) e d) pela comunicação que intentam 

estabelecer com seus respectivos públicos a partir das linhas editoriais desses meios. A estrutura 

de um texto crítico, ou seja, sua apresentação para o público, e sua classificação toma em conta 

essa série de fatores.  

Quando Daniel Piza (2013) aborda o tema, o autor afirma que a maneira como esse conteúdo 

será estruturado discursivamente tem relação com a publicação que servirá de veículo para 

aquele texto, que, por sua vez, possui o seu público-alvo. A crítica, portanto, deve dialogar com 

esse público, propondo um recorte específico ao leitor que contempla aspectos diversos como 

os critérios de escolha dos objetos da crítica (os filmes) e os olhares que serão lançados para 

“tendências do momento em relação ao passado, seus ganhos e perdas” (PIZA, 2013, p. 49). É 

um conteúdo moldado no âmbito da linguagem por linhas editoriais e por um desejo de 

comunicar algo específico a um público previamente intencionado e não movido única e 

exclusivamente por um anseio expressivo. Assim, no caso da crítica audiovisual, quando 

abordamos os expedientes utilizados nos vídeos para a formulação desse discurso crítico 

pensamos que cada escolha acaba se relacionando com esses públicos. Para quem essas críticas 

são direcionadas: um público massivo? O público geek? A cinefilia familiarizada com os 

códigos e referências dos cânones cinematográficos? Um público que está buscando formar um 

repertório cinéfilo? Isso determina algumas escolhas do crítico no âmbito da sua expressão.   

A crítica é um produto que permite variações na sua forma pois a autoria de cada uma delas é 

da responsabilidade de críticos diversos, que possuem relações diferentes com as imagens que 

lhes são apresentadas, mas também compromissos e trocas distintas com o público e os espaços 
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que veiculam seus trabalhos, conforme Bordwell (1991). Cada tipo de crítica é direcionada para 

um fim, dependendo estruturalmente, portanto, de fatores como público-alvo e linhas editoriais 

pré-definidas por instituições, informações que são extremamente relevantes para 

compreendermos as escolhas expressivas dos críticos. Conforme Charaudeau (2012), uma das 

competências para os atos de linguagem é a situacional, ou seja, implica entendermos que toda 

expressão é produzida dentro de uma situação de comunicação e que, portanto, nelas estão em 

curso finalidades e identidades de locutores e interlocutores que se acham implicados nos 

discursos e efetuam trocas entre si. Além disso, afirma o autor, há uma outra competência que 

consiste em saber organizar a encenação do ato de linguagem de acordo com objetivos visados 

a partir de estratégias que já estão postas. 

No início dos anos de 1990, Bordwell (1991) percebia a crítica cinematográfica como uma 

prática institucional por ser profundamente arraigada em uma tradição passada por várias 

gerações de profissionais da área, normatizando “modos de se fazer críticas”. O autor 

compreende a produção de críticas de cinema a partir do conceito de convenção, que implica a 

presença de grupos sociais interessados em definir metas comuns, entre elas, a regulação dos 

seus membros, instituindo “modos de se fazer” práticas (a crítica) consolidados por gerações 

sucessivas de profissionais como uma norma.  

Assim, a crítica de cinema audiovisual online surge em uma realidade na qual os textos escritos 

consolidaram gramáticas para a crítica de cinema, que associadas a outras práticas na TV, no 

cinema e na própria internet, lhe servem de inspiração para compor um “modo de fazer” vídeo-

crítica. Além das críticas de cinema escritas, portanto, as vídeo-críticas tem referências diversas 

na composição da sua linguagem: os formatos de programas de televisão, os primeiros vlogs 

confessionais do YouTube, o filme-ensaio etc. Tudo isso serve como parâmetro na construção 

da gramática da crítica em formatos audiovisuais na cibercultura. Segundo Charaudeau (2012) 

é próprio também dos atos de linguagem uma competência semântica que consiste em saber 

construir sentidos com a ajuda de formas, recorrendo a saberes de conhecimento e crenças que 

circulam na sociedade, levando em conta dados da situação de comunicação e os mecanismos 

de encenação do discurso.  

Através de Bordwell (1991), entendemos a crítica de cinema como um conteúdo determinado 

por toda uma rede de vetores de influência social que regulam a realização da prática, não 

necessariamente por atos de imposição ou normatização evidentes, mas pela instituição de uma 

tradição ensinável, assimilada pelo consumo e reproduzida por novos agentes em situações de 

comunicação. Na visão do autor, a crítica de cinema é um conteúdo institucionalizado pois cada 
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proposta de discurso crítico costuma ter sua redação – estrutura textual, estratégias discursivas 

e expedientes argumentativos – norteada por instâncias formais e informais que definiriam a 

práxis em toda a sua tradição. Nesse sentido, a crítica de cinema pode ter a estrutura do seu 

discurso influenciada pelo repertório do crítico como consumidor de críticas, seus gostos 

pessoais e referências profissionais, seu histórico de atuação na área, suas orientações editoriais, 

suas redes de relacionamentos formadas no entorno dos críticos, pelas políticas das associações 

profissionais, entre outros vetores institucionais.  

A partir das observações de Bordwell (1991) a respeito dos meios mais tradicionais de 

realização da crítica de cinema (impressos, TV e rádio), temos uma tipificação clássica da 

crítica de cinema institucionalizada a ser trabalhada: a crítica jornalística (dos periódicos 

massivos), a crítica ensaísta (intermediária, das revistas especializadas) e a crítica acadêmica 

(das publicações universitárias). Nosso intuito a partir disso é adaptar essa classificação ao 

nosso universo de estudo, no qual as primeiras incursões de comentários sobre filmes na TV, 

gêneros televisivos, práticas de vídeo nos primórdios da internet, os precursores da produção 

de conteúdos audiovisuais sobre cinema no YouTube ou Vimeo e o próprio cinema acabam 

servindo como referencial na concepção do vídeo como uma possibilidade de fazer esse 

conteúdo já consolidado na tradição do texto escrito. É por esse caminho que a crítica de cinema 

em vídeo online vem atuando na institucionalização dos seus formatos.  

No que tange ao nosso objeto de estudo, a cultura do vídeo para YouTube, com suas gramáticas, 

estratégias de comunicação e ações correntes, se revela uma instituição determinante na 

definição de uma gramática da crítica audiovisual em curso na plataforma. Segundo Burgess e 

Green (2018), no YouTube, os usuários têm uma função primordial nas condições sob as quais 

o conteúdo criativo é produzido, organizado e representado. Conforme os autores, as 

motivações e significados do YouTube como sistema cultural são criados pelas comunidades 

de usuários com atividades como uploads, visualizações, comentários e colaborações que 

formam uma rede de práticas criativas com ações que constroem, valorizam e negociam 

estéticas e técnicas adequadas na execução das peças que circulam pelo site. Isso endossa 

realizadores que se tornam “astros” da plataforma com nomes e marcas que são consolidadas 

dentro de uma lógica de sociabilidade específica. Assim, conforme Burgess e Green (2018), o 

processo de produção cultural analisado em trabalhos como o nosso tem a sociabilidade e as 

especificidades da plataforma como fortes vetores que perpetuam e legitimam práticas 

audiovisuais pois na lógica de produção e consumo do YouTube:  
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[...] valores estéticos, formas culturais e técnicas criativas são normalizados 

por meio de atividades coletivas e julgamentos da comunidade de criadores 

(que encenam os papéis de artistas e audiências do trabalho um do outro) – 

formando um “mundo artístico” informal e emergente específico ao 

YouTube.4 (BURGESS; GREEN, 2018, tradução nossa, p. 97) 

Nesse sentido, os usuários endossam as práticas em curso e, quando assumem o papel de 

produtores, as replicam, utilizando-as como referência por entenderem que elas são apropriadas 

para suas situações de comunicação, tornando-as populares em microcosmos particulares do 

site (nichos como os vídeos sobre maquiagem, games, gastronomia e, no nosso caso, cinema), 

conferindo e reafirmando status dos seus realizadores através de ações online.  

A partir disso e com base na tipologia clássica de Bordwell (1991), traçamos as categorias de 

produções audiovisuais sobre cinema já institucionalizadas na plataforma. Em uma pesquisa 

exploratória na caixa de buscas do site por palavras-chave como “crítica” e “cinema” chegamos 

a um grupo de canais com formatos que se reiteravam como duas categorias fundamentais desse 

universo de críticas de cinema. É preciso destacar, todavia, que nesse processo da pesquisa 

exploratória também percebemos como, por vezes, nosso objeto de estudo é fugidio até por não 

ser uma prática tão tradicional quanto a crítica escrita. Nesse sentido, há produções audiovisuais 

sobre cinema no YouTube que escapam de categorizações muito restritas e estão sendo testadas, 

amadurecidas ou em vias de institucionalização. Ainda assim, achamos que o estabelecimento 

de uma tipologia para esse universo de estudo é importante no âmbito da análise desses produtos 

já que acaba oferecendo diretrizes iniciais para a observação do nosso objeto. No contexto que 

construímos até aqui, podemos definir dois formatos como as práticas mais institucionalizadas 

no nosso nicho, o cinema: as resenhas e os vídeo-ensaios.  

Resenhas: É a categoria mais popular na plataforma com a produção de conteúdos que se 

caracterizam pela conversão da crítica jornalística usual dos impressos no contexto da produção 

de vídeos online por canais independentes ou associados a grandes, médios e pequenos veículos 

de comunicação como sites, revistas e jornais. Costuma ter como referência na sua gramática 

audiovisual: a resenha jornalística escrita, as práticas da TV de comentário sobre cinema e os 

vlogs da cibercultura (Fluxograma 01).  

Fluxograma 01 – Sistemas de referências audiovisuais das resenhas. 

 
4 Tradução para: “[...] aesthetic values, cultural forms, and creative techniques are normalised via the 

collective activities and judgements of the creator community (who enact the roles of both artists and 

audiences for each other’s work) – forming na informal and emergente ‘art world’ specific to YouTube. 

(BURGESS; GREEN, 2018, p. 97) 
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As resenhas de cinema em vídeo costumam ser econômicas na exploração das possibilidades 

de uso dos recursos audiovisuais, restringindo sua forma a presença de um crítico expondo seus 

argumentos diretamente para a câmera. Pela própria demanda de agilidade na produção, a 

edição desse material é marcada por poucos (ou nenhum) corte, o que faz com que essa 

produção por vezes simule uma transmissão em tempo real. Nas resenhas, as falas do crítico 

podem ser dirigidas para a câmera com diversos níveis de roteirização, variando entre textos 

decorados e comentários tecidos de maneira espontânea no calor do momento.  

O formato funciona como as tradicionais críticas jornalísticas dos cadernos culturais de veículos 

impressos. São vídeos que antecipam impressões sobre as principais estreias do circuito 

comercial das salas de cinema, portanto, são produções conformadas em uma lógica legada pela 

tradição dos impressos e mantida por veículos online até hoje, sendo praticadas por jornalistas 

e por críticos formados em outras áreas.  

É notável a presença de uma cinefilia atuante na produção desses conteúdos, jovens 

consumidores desse tipo de vídeo no YouTube que assimilam a rotina e a gramática da práxis 

da resenha. Nesse sentido, o grupo também é formado por críticos taxados como amadores que, 

munidos de ferramentas para a produção e veiculação de conteúdos próprios e assimilando a 

estrutura da crítica jornalística e os critérios de definição de pautas do jornalismo cultural, 

acabam reproduzindo o modelo de trabalho de profissionais que lhes são referências. 

Eventualmente, na posteridade, eles serão referência para uma outra geração de consumidores 

de vídeo-críticas que também podem vir a produzir conteúdos audiovisuais sobre cinema na 

plataforma.  
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A partir dessas marcas, definimos a resenha em vídeo como um formato atravessado por 

instituições como o jornalismo, as práticas de vlog com webcam nos primeiros anos da internet 

e também produções audiovisuais para a TV, como algumas iniciativas de comentário sobre 

cinema realizada por emissoras entre as décadas de 1980 e 1990. Entre os principais canais que 

realizam esse tipo de conteúdo no Brasil estão: Isabela Boscov, Pablo Villaça, Super 8, Meus 

5 centavos, Acabou de Acabar, Dalenogare críticas, Raphael PH Santos, Projeto Cinevisão, 

entre outros.   

Também incluímos no grupo em questão os videocasts, cujos  esquemas de apresentação, linhas 

editoriais e critérios de definição de pautas se assemelham às resenhas por serem centradas na 

figura do crítico na tela, apesar de ter como fator distintivo a construção do pensamento sobre 

a obra como resultado de consensos e dissensos entre dois ou mais sujeitos que debatem suas 

impressões sobre um dado título. Canais como o Omeleteve e o Cinema com Rapadura 

costumam realizar videocasts, categoria derivada das resenhas e que tem como referência os 

podcasts e os programas de debate.  

Vídeo-ensaio: É um formato em ascensão que dialoga com a crítica intermediária dos ensaios 

das revistas especializadas e também com a crítica acadêmica citadas na tipologia clássica de 

Bordwell (1991). Os vídeo-ensaios são peças audiovisuais que possuem um modo de produção 

centrado na figura de críticos que possuem alguma habilidade de manuseio dos softwares para 

a edição de vídeos ou têm uma modesta equipe de editores. Essa produção é inspirada nas 

práticas de canais e ensaístas anglo-saxões oriundos da academia ou não que formataram uma 

gramática para esse tipo de produção, como Catherine Grant, Kogonada, Every frame a 

Painting, The Nerdwriter e Fandor.  

O vídeo-ensaio é um formato de crítica de cinema audiovisual calcado em uma edição de 

imagens do filme que dialoga com a exposição argumentativa do crítico a partir de um tema 

palpitante da obra ou do universo cinematográfico. Esses vídeos podem vir como uma edição 

de cenas sem narração também, mas, majoritariamente, apresentam a voz do crítico como 

recurso condutor das reflexões sobre a obra. Diferente da resenha em vídeo, aqui, a imagem do 

crítico no player não costuma ser uma constante, a voz predomina. 

Os vídeo-ensaios têm as práticas do ensaio em revistas especializadas (impressas ou online, 

acadêmicas ou não), o filme-ensaio, as práticas da cultura cinéfila home vídeo (extras de DVD, 

versões comentadas da obra), os documentários sobre cinema e o seu próprio objeto de fala (o 

cinema) como inspirações para a definição das suas marcas formais (Fluxograma 02). No 
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Brasil, os canais que se dedicam a esse tipo de produção são Entre Planos, Arthur Tuoto, 

Gustavo Cruz, Elegante, Cinemascope e Isac Ness. 

Fluxograma 02 - Sistemas de referências audiovisuais dos vídeo-ensaios. 

 

No âmbito do vídeo-ensaio, a sua produção pela academia ainda é pequena no Brasil. No país, 

o uso do formato como prática acadêmica em substituição ou complemento aos tradicionais 

artigos escritos é mais intenso entre pesquisadores anglo-saxões, com produções notórias como 

os ensaios de Catherine Grant, pesquisadora da Universidade de Sussex, e Christian Keathley 

do Middlebury College, ensaístas que, inclusive, promovem constantemente disciplinas e 

workshops sobre o assunto em suas instituições.  

Ao apresentar esses modelos de críticas audiovisuais não propomos estabelecer fronteiras muito 

rígidas entre os produtos que elas contemplam. Muitas vezes, os produtores de conteúdo fogem 

das esperadas marcas desses formatos e realizam vídeos que obedecem a padrões diversos. Ao 

longo da nossa pesquisa exploratória pelo YouTube, por exemplo, foi comum nos depararmos 

com canais que mesclam a produção de vídeo-ensaios e resenhas com outras possibilidades, 

que quebram com algumas expectativas formais dos tipos de crítica acima estabelecidos ou 

então canais que se distinguem mais nesse universo de produções pela temática dos seus vídeos 

do que pela gramática aplicada em sua realização, abordando nichos como o cinema de horror, 

animes e análises de lançamento de mídia física no Brasil (edições especiais de DVDs e Blu-

rays) do que por um modelo de crítica específico. 

No nosso universo de estudo, os dois formatos que apresentamos (as resenhas e o vídeo-ensaio) 

são aqueles que possuem o mais alto grau de institucionalização, mas o nosso objeto de 
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investigação é relativamente novo e está em processo de afirmação como prática social, 

portanto, acaba apresentando uma quantidade maior de variações dos casos mais normatizados. 

Apresentamos as resenhas e os vídeo-ensaios como ponto de partida para compreender a cartela 

de referências utilizadas pelos produtores dessas peças no âmbito da linguagem, o nível de 

institucionalização das práticas em análise e em que circunstâncias (e como) os atores rompem 

com as práxis rotineiras do próprio meio. Para isso era preciso partir de “modos de fazer” crítica 

de cinema audiovisual já codificados e apreendidos pelos agentes e, nesse sentido, os dois 

formatos se mostraram os mais institucionalizados entre as práticas em curso que verificamos.  

 

1.3. A RESENHA COMO PRÁXIS DO JORNALISMO CULTURAL 

Entendemos a crítica jornalística em Bordwell (1991) como aquela produzida como parte 

fundamental de uma cadeia da indústria cultural no formato da clássica resenha com 

expedientes correntes que definem flexivelmente sua estrutura, tais como informações de 

bastidor e contexto de estreia, sinopse e juízo crítico. A crítica jornalística é um discurso cujas 

escolhas, inclusive do objeto dessa fala, partem de um critério central de definição das pautas 

na rotina jornalística: a atualidade. Para ser objeto de discussão dessa crítica é necessário que o 

filme seja revestido pela ideia de acontecimento. Esse modelo de crítica escrita é fundante da 

resenha de cinema no YouTube.  

Como parte da rotina de produção de um veículo que faz a cobertura jornalística de cinema, a 

crítica jornalística guia-se por uma ideia de acontecimento (atualidade) que se dá pela agenda 

das estreias da semana no circuito cinematográfico, pela cobertura da programação de eventos 

como convenções, festivais, premiações e lançamentos para consumo doméstico, os 

lançamentos em DVDs, Blu-rays e a programação da TV (BRAGA, 2006) e agora as estreias 

de sites de streaming como a Netflix e o Amazon Prime Video e serviços de locação como o Net 

Now. A atualidade é um critério tão dominante nessa categoria de crítica que mesmo quando 

filmes do passado surgem como pautas nesses veículos eles estão relacionados com algum 

evento recente, como datas comemorativas, relançamentos e estreias de novos capítulos de 

grandes franquias (BRAGA, 2006; GADINI, 2009; PIZA, 2013).  

Os canais do YouTube que pudemos categorizar como produtores de reviews, por exemplo, 

seguem a preferência pela abordagem de filmes estadunidenses, grande volume de produção 

que chega nas salas comerciais brasileiras toda semana e que conta com grande investimento 

de marketing das suas distribuidoras, com destaque para as produções da cultura pop, sobretudo 
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as adaptações de super-heróis dos quadrinhos (Marvel ou DC Comics), um nicho de produção 

muito popular desde os anos 2000. Há, inclusive, um grande volume de canais com linhas 

editoriais voltadas exclusivamente para a produção de conteúdos da cultura geek, como o 

Cinema com Rapadura e o Omeleteve, por exemplo, ambos associados a sites que já possuíam 

popularidade na web antes mesmo de produzirem conteúdos no YouTube. 

 Quando o “cinema de autor” surge nesse contexto de produção de críticas está relacionado a 

filmes que são de alguma forma recepcionados pela indústria, ou seja, diretores que têm seus 

longas distribuídos no mercado por grandes distribuidoras, títulos voltados para gêneros 

fantásticos (o sci-fi ou o terror) ou os longas indicados ao Oscar. Nesse sentido, predomina 

aquilo que é popular, o que é amplamente vendido, consumido e comentado pelo público no 

momento de produção da crítica, o que possui ampla distribuição e divulgação pelas majors do 

país, sendo títulos vistos em sessões especiais agendadas para os profissionais dos veículos e 

editorias especializadas por assessorias de comunicação, as chamadas cabines de imprensa. 

Assim, alinhando esse cenário à percepção de Braga (2006) sobre a crítica jornalística, a lógica 

da atualidade faz com que a escolha do objeto a ser comentado pelo crítico (o filme) não seja 

de livre arbítrio, sendo elementos externos a ele os principais norteadores dessa escolha.  

No mês de julho de 2018, por exemplo, muitos canais de cinema do YouTube fizeram a 

cobertura dos filmes Homem-Formiga e a Vespa e Missão: Impossível – Efeito Fallout (figura 

01). Os longas em questão foram os principais lançamentos comerciais do mês e são 

blockbusters estadunidenses, títulos pertencentes a grandes franquias da cultura pop e 

distribuídos por grandes empresas do cinema, Disney e Paramount, respectivamente. Mesmo 

quando o filme em si não foi comentado, foram produzidas críticas de caráter nostálgico 

resgatando longas anteriores da franquia Missão: Impossível e que discutiam o lugar de 

Homem-Formiga e a Vespa no universo das produções da Marvel.  

Figura 01 - Os blockbusters Missão: Impossível – Efeito Fallout e Homem-Formiga e a Vespa foram 

pauta dos canais Isabela Boscov, Omeleteve, Super 8 e Meus 2 Centavos, quatro dos principais 

produtores de resenhas no YouTube Brasil.  
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Em sua pesquisa, Braga (2006) realizou procedimentos sistemáticos de observação desse tipo 

de conteúdo em cadernos culturais de jornais impressos brasileiros nos anos 2000. Pelas 

análises do autor, percebemos como a crítica jornalística que inspira as resenhas do YouTube é 

um formato que já foi assimilado como “modo de fazer” crítica de cinema pelas mais diversas 

esferas da sociedade, entrando assim na rotina do jornalismo. Nesse mesmo sentido, José 

Marques de Melo (2003) enquadra esse conteúdo como um gênero opinativo no jornalismo, 

junto com o editorial, o comentário e a carta do leitor.  

A percepção da crítica como gênero no jornalismo é tão sensível entre os autores que, através 

da observação de constâncias nessas produções, eles notam expedientes discursivos e 

abordagens que compõem um manual informal da crítica de cinema. Piza (2013), por exemplo,  

entende que ela costuma ser apresentada com um primeiro parágrafo que qualifica brevemente 

a obra e explora suas temáticas, seguido de um segundo momento no qual o leitor é informado 

sobre a história do filme (a informação é um traço fundamental do jornalismo) e, em parágrafos 

seguintes, o crítico costuma explorar características de linguagem cinematográfica e analisar o 

objeto de seu texto, dando suas impressões pessoais sobre a obra. Já Braga (2006) afirma que 

compõem a estrutura de uma crítica expedientes como a síntese da história do filme, a 

abordagem de elementos como fotografia, cenários e figurinos, referências a trabalhos 

anteriores de diretores e atores, os bastidores do processo de realização da produção, indicações 

sobre a carreira do título comentado (repercussão da crítica internacional, bilheteria e 

premiações), as apreciações do crítico e, em algumas circunstâncias, as cotações.  

Se de um lado, por ser padronizado, o modelo da crítica jornalística engessou a criatividade dos 

seus autores, que acabam se acomodando em uma fórmula, do outro, Braga (2006) entende que 

ele popularizou a crítica e sua forma de se comunicar, tornando os expedientes do seu discurso 

assimiláveis pelo público da maneira mais ampla possível. Assim, para o autor, antes de ser 

entendida como gênero textual, a crítica jornalística pode ser compreendida como uma 

linguagem, um “modo de falar” sobre cinema compartilhado socialmente e já legitimado por 
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uma cinefilia, que o reproduziu informalmente na crítica amadora dos blogs, fóruns da internet 

e até mesmo nas conversas informais entre amigos.  

Pela percepção de Braga (2006), a crítica jornalística foi incorporada como forma de expressão 

por aquele que a exerce enquanto ofício (o crítico), mas também pelo não especialista. Assim, 

na medida em que um posicionamento sobre as obras em circulação é solicitado a alguém em 

situações triviais é comum notarmos nesse discurso traços e características da fala da crítica 

sobre os filmes. Caminhos corriqueiros de análise do filme como a política dos autores ou 

estratégias discursivas como “chavões” sobre fotografia e atuações, por exemplo, tornaram-se 

expedientes comuns de uma cinefilia.   

Para Braga (2006), essa popularização do discurso crítico através da crítica jornalística faz com 

que a crítica deixe de ser um fato textual e passe a ser um fato social, extrapolando qualquer 

delimitação eventualmente imposta ao gênero. Nesse sentido, a crítica jornalística tem como 

um dos seus objetivos a ampliação da circulação das falas sobre os filmes já que é um discurso 

voltado para massas, oferecendo perspectivas e vocabulários que poderão ser usados pelos seus 

espectadores em situações diversas. Portanto, ao favorecer essa circulação de falas da maneira 

mais ampla possível, esta crítica teria o potencial de qualificar audiências e trazer para ela 

competências de seletividade, mas também de ofertar um modelo de comunicação sobre o 

cinema. 

A organicidade com que a fala da crítica penetra nos mais diversos discursos é sensível na 

própria rotina do jornalismo cultural. Sérgio Luiz Gadini (2009) compreende que a opinião e a 

interpretação são historicamente as “forças motoras” do jornalismo cultural e nele, mesmo em 

textos eminentemente informativos como a reportagem, há sempre vestígios da abordagem da 

crítica para os produtos culturais. Por esta chave de compreensão, entendemos porque é tão 

comum, por exemplo, notar em reportagens sobre cobertura de festivais, considerações sobre 

as obras que fazem parte de sua programação. Segundo Gadini (2009), há uma demanda 

comercial no conteúdo do jornalismo cultural por apreciações, referências e orientações a 

respeito daquilo que merece ser consumido em meio a diversidade de ofertas de bens culturais 

e isso é sentido mesmo em gêneros que em outras editorias evitariam comentários tão 

subjetivos.  

Para compreender os traços da crítica de cinema que se convencionou denominar como crítica 

jornalística e porque a atualidade é um critério de seleção de pautas tão dominante é preciso 

entender o processo de industrialização sofrido pelo próprio jornalismo e suas editorias de 
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cultura. Gadini (2009) demonstra como estas transformações ocorrem desde a década de 1930, 

mas atingem o seu marco nos anos de 1980 ao consolidar e popularizar rotinas, sobretudo na 

cobertura de cinema. A massificação da produção dos blockbusters estadunidenses no 

calendário de estreias após títulos dos anos de 1970 como Tubarão (1975), Star Wars (1977) e 

Superman: O Filme (1978)  e o alto consumo de filmes em ambiente doméstico (o advento do 

VHS e o surgimento das videolocadoras) foram catalizadores desse ponto de virada do 

jornalismo cultural em cinema. Diante desse contexto, afirma o autor, existiu no jornalismo 

cultural e nas críticas uma recorrência a expedientes discursivos  que passaram a ser um reflexo 

do novo papel assumido por esse tipo de conteúdo nos jornais e na própria cadeia de uma 

indústria cultural progressivamente mais agressiva.  

No contexto que trouxemos, José Marques de Melo (2003) percebe como a crítica jornalística 

brasileira adotou gradualmente o padrão da resenha estadunidense, caracterizada por trazer 

consigo diretrizes do próprio texto jornalístico como a objetividade, agilidade e factualidade na 

redação. A crítica jornalística então torna-se um comentário breve voltado principalmente para 

a informação, acompanhando as mudanças do próprio jornalismo e, consequentemente das 

editorias de cultura, que saíram de uma fase marcada por textos mais livres de intelectuais 

voltados preferencialmente para a análise estética das obras, adentrando na era 

profissionalizante do setor, quando a valoração dos produtos culturais passou a ser feita de 

maneira regular, remunerada e com caráter massivo.  

A crítica jornalística como a conhecemos também tem relação com processos de urbanização e 

o consequente aumento dos espaços dedicados a atividades culturais entre o final do século 

XVIII e início do século XIX. De maneira geral, Gadini (2009) nos explica como a crítica 

cultural já começou a ter sua apresentação conformada ao consumo de uma indústria quando 

passou a ser veiculada em jornais, deixando os restritos círculos da nobreza para trás. Ao ganhar 

as ruas através de periódicos diários, a prática começou a absorver demandas dos públicos 

consumidores dessas publicações, adaptando-se às suas necessidades e ao contexto de expansão 

das cidades e gradual industrialização da cultura, entende o autor. Antes disso, quando a 

imprensa brasileira nasceu no século XIX, inspirada em um modelo inglês, ela tinha uma forte 

influência literária na produção dos seus textos (MELO, 2003). 

No Brasil, depois da Segunda Guerra Mundial, Gadini (2009) afirma que os jornais brasileiros 

cooptaram o modelo estadunidense de produção jornalística, fazendo com que as redações 

assumissem como norte editorial uma postura de profissionalização institucionalizada que o 

separava drasticamente do modelo literário, relegado aos suplementos especiais. Conforme o 
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jornalismo se industrializava e se profissionalizava, a crítica também se transformava, 

direcionando seu discurso ao grande público (a classe média e o operariado) e não mais apenas 

ao leitor intelectual. Melo (2003) entende que existiu uma mudança até mesmo no próprio 

objeto de discussão desses textos, no lugar de analisar as artes tradicionais, os cadernos culturais 

recepcionaram os produtos da indústria cultural, ou seja, bens destinados ao consumo de um 

grande contingente populacional, a televisão, o cinema, os quadrinhos etc.  

Todo esse quadro histórico que traçamos até aqui fez com que a crítica como era conhecida 

outrora desaparecesse ou se tornasse residual, cedendo espaço ao modelo das resenhas, textos 

breves de caráter utilitário que servem ao leitor como guia de consumo. Conforme Gadini 

(2009), há no jornalismo cultural desde então uma forte perspectiva do serviço que acabou 

conduzindo os conteúdos produzidos nesse contexto ao formato funcional do guia de consumo, 

recomendando ao espectador se o mesmo deve ou não assistir àquela obra em uma lógica 

utilitária da crítica atrelada àquilo que circula na indústria. No entorno da produção de uma 

crítica jornalística existem empresas que devem estocar receitas e vender seus espaços, uma 

indústria forjando sistemas integrados que direta ou indiretamente abordam os espaços 

midiáticos em busca de uma eficácia comercial na venda dos seus produtos. É inevitável que, 

nesses termos, a crítica de cinema observada em sua dimensão expressiva sofra influência 

desses apelos.    

A relevância histórica desse tipo de conteúdo nos processos de circulação de produtos da 

indústria cultural trouxe um alto envolvimento dos profissionais e empresas do campo cultural 

naquilo que é veiculado nessas produções. Como Gadini (2006) destaca, agentes, artistas, 

produtores, mas, sobretudo, outros veículos, assessorias e distribuidoras, sugerem e costumam 

orientar pautas com seus releases e eventos programados (cabines, entrevistas, coletivas etc.). 

Muitos desses atores, inclusive, anunciam naqueles veículos que publicam as críticas 

jornalísticas. A lógica em questão faz com que o produtor de conteúdo formule seu discurso 

tendo em conta que o mesmo será recepcionado por esse grupo de leitores, além dos seus 

receptores usuais. Temos, portanto, um processo de seleção de assuntos e enfoques cuja 

responsabilidade não está apenas em profissionais da área, mas que é formulado e mantido com 

o consentimento de diversos atores, que vão desde os consumidores, que habitualmente 

demandam a cobertura com esse viés, até gestores e intermediadores da indústria cultural.  

Todas essas práticas fizeram crescer uma preocupação entre os autores que se dedicaram ao 

tema. Por exemplo, Marcelo Coelho (2000) interpreta esse processo de adequação da crítica de 

cinema à industrialização da cultura como algo que trouxe um empobrecimento intelectual para 
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os textos. Já Gadini (2009) vê nessa lógica estandardizada da crítica de cinema a redução do 

campo cultural ao entretenimento, afinal as grandes empresas possuem mais interesse em 

vender obras que lhes tragam retorno financeiro e, de regra, esses filmes são produções de um 

cinema mais escapista.   

Contra-argumentamos os posicionamentos anteriores através da leitura de Braga (2006) para 

todo esse fenômeno. Para o pesquisador, mesmo tendente a uma padronização e vulnerável ao 

risco de uma suposta desnaturação em razão do mercado, a crítica nos padrões da resenha 

jornalística possui aspectos valorosos. Com uma percepção mais otimista dessa categoria de 

conteúdos, Braga (2006) compreende que o gênero trafega pelo território do efêmero, mas 

também pela duração, fazendo com que mesmo sendo uma linguagem marcada por expectativas 

de estruturas e padrões, existam variações na forma e diversidades de posições, preferências e 

competências críticas entre esses conteúdos. Em sentido parecido, J.S. Faro (2006) afirma que 

apesar da lógica da atualidade e a industrialização do jornalismo trazer para a crítica um 

conjunto de práticas que reiteram signos, valores e procedimentos da cultura de massa, há 

espaço para a formulação de discursos que revelam tensões contra-hegemônicas. Afinal, diz o 

autor, o formulador dessas falas sobre os filmes não opta pelas obras que irá abordar em seu 

conteúdo e muitas vezes dessa circunstância surgem confrontos de ideias intelectualmente 

produtivos.  

 

1.4. A FACHADA SOCIAL DA RESENHA 

A partir da análise de resenhas italianas em vídeo, os pesquisadores Giacomo Manzoli e Paolo 

Noto (2015) percebem uma constância formal nesse tipo de crítica de cinema audiovisual 

publicada no YouTube. Os autores notam como as resenhas audiovisuais acabam seguindo um 

protocolo da produção crítica tradicionalmente feita nos veículos impressos, com expedientes 

como as análises que priorizam o plot do filme (análise do roteiro, da coerência narrativa) e o 

privilégio na abordagem da autoria ao centrar o comentário na figura do diretor.  

Manzoli e Noto (2015) entendem as resenhas do YouTube como uma continuidade de antigas 

práticas da crítica de cinema e não como rupturas. Para eles, são conteúdos pouco afeitos às 

possibilidades de transformação da linguagem oferecidas pelo audiovisual online. Nesse 

sentido, por exemplo, são vídeos que exploram pouco as cenas dos filmes com uma edição 

simples e de poucos cortes, sendo caracterizadas como peças calcadas exclusivamente na 

imagem do falante inserido em um cenário repleto de signos da cinefilia (câmeras, refletores, 
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pôsteres, miniaturas de personagens, estantes de DVD etc.). Produções brasileiras como as do 

Omeleteve e do canal Isabela Boscov, por exemplo, nos remetem a esta gramática audiovisual 

percebida pelos autores (figuras 02 e 03).  

Figura 02 – Registro de vídeo do canal Isabela Boscov sobre o filme Bohemian Rhapsody (2018). A 

crítica fala para a câmera suas impressões sobre a obra em um cenário repleto de equipamentos de 

gravação.  

 

Figura 03 - Registro de vídeo do canal Omeleteve sobre o filme Interestelar (2014). Érico Borgo, 

Marcelo Hessel e Marcelo Forlani falam sobre a obra em um cenário cheio de signos da cultura geek.  

 

Manzoli e Noto (2015) entendem que esse modo de fazer crítica de cinema em vídeo tem a 

televisão como grande referencial. Os autores notam como o consumo doméstico de filmes com 

as VHSs e exibições nas emissoras de TV intensificou e massificou o consumo de obras 

cinematográficas e levou a crítica de cinema para a grade de algumas emissoras. Com a TV 

assumindo papel central no lugar de distribuição de longas e as críticas cinematográficas tendo 
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que atender a públicos ainda mais massivos que os dos jornais, foi inevitável a criação de 

programas opinativos sobre cinema em canais como a ABC, pioneira com o At the Movies 

(1986-2010), no qual os críticos Roger Ebert e Gene Siskel, ambos com carreiras consolidadas 

no impresso, discutiam alguns filmes em cartaz nos cinemas e faziam suas recomendações.  

No Brasil, iniciativas semelhantes ao At the Movies integraram a grade de programação de 

emissoras da TV aberta e de canais fechados. Na Rede TV!, Rubens Ewald Filho aparecia em 

comentários feitos a filmes exibidos no programa Cine Total (1999). Ewald Filho também 

esteve em spots dos canais da rede Telecine, o Cinema com Rubens Ewald Filho no início dos 

anos 20005 (Figura 04). Ainda na rede Telecine, ficou notória no início dos anos 2000 a 

participação de José Wilker ao final do noticiário semanal Cineview apresentado por Renata 

Boldrini, onde ele comentava obras diversas na forma de uma coluna. Já no início dos anos 

2010, a presença de críticos na programação do Telecine foi garantida por Marcelo Janot com 

o Cult Movies, um spot sobre as obras disponíveis na grade de programação do Telecine Cult6 

(Figura 05). Na MTV, o Cine MTV foi um programa voltado para cinema que integrou a grade 

da sua programação desde 1992, ficando mais conhecida na sua versão apresentada por Marina 

Person, sobretudo nos anos 2000, na qual a VJ comentava obras cinematográficas e notícias da 

área dentro de uma sala de cinema simulada em chroma key. Já no Canal Brasil, criado em 1998 

pela rede Globosat, o Cine Jornal e a Sessão Interativa apresentados por Simone Zuccolotto se 

destacam na história do comentário sobre cinema na televisão também desde os anos 2000. 

Todas essas iniciativas eram marcadas pela simplicidade de uma fórmula de apresentação cujos 

traços era a exposição de informações e argumentos de frente para uma câmera estática com a 

eventual inserção de imagens da obra, que, quando usadas, serviam como forma de 

contextualizar o comentário já que muitas vezes não estabeleciam grande interação com o 

discurso verbal. Também se convencionou nessas produções o uso de cenários como as salas 

de cinema ou ambientes improvisados em cômodos da casa e escritório pessoais, que, 

eventualmente, recebiam o tratamento de uma equipe de direção de arte que espalhava no 

ambiente signos da cinefilia, como claquetes, refletores, câmeras, pôsteres de filmes e 

miniaturas de personagens do cinema. Essas mesmas marcas são percebidas nas resenhas de 

cinema do YouTube (figuras 02 e 03). 

Figura 04 – Registro do Cinema com Rubens Ewald Filho, um dos spots do crítico Rubens Ewald Filho 

na programação dos canais Telecine nos anos 2000, disponível no canal do YouTube Danilo abr.  

 
5 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=9xkk-unJZzg&t=792s  
6 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=0-EskFlLvC4&t=7s 

https://www.youtube.com/watch?v=9xkk-unJZzg&t=792s
https://www.youtube.com/watch?v=0-EskFlLvC4&t=7s
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Figura 05 – Registro do Cul Movies de Marcelo Janot na programação do Telecine Cult, sobre o filme 

A Árvore da Vida (2011), disponível no canal do YouTube do grupo Telecine.  

 

Além do comentário sobre cinema na TV, a resenha de cinema audiovisual tem forte inspiração 

na cultura confessional do vlog da era digital bastante difundida no YouTube. Segundo Burgess 

e Green (2018), o vlog é o vídeo amador dos primeiros anos do YouTube sendo basicamente a 

performance de um monólogo diretamente para uma câmera em tom de confissão. Os autores 

entendem esse tipo de vídeo como uma forma vernacular central que pré-existe a própria 

plataforma.  Assim, o ato de vlogar não é exclusivo do YouTube, mas se tornou uma forma 

emblemática de participação no site, tendo como antecedentes a cultura da webcam e os blogs 

pessoais, produtos típicos de uma cultura confessional bastante estimulada na era digital.  

Henry Jenkins (2006) compara a prática do vlog do YouTube com a estética do vaudeville, um 

gênero de entretenimento realizado em espaços abertos, caracterizado por serem apresentações 
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curtas (não mais que 20 minutos) na qual os atores escolhiam o próprio material de exibição 

sem o suporte de um diretor e refinavam seus talentos conforme obtinham uma resposta direta 

da audiência. O vlog do YouTube se consolidou por esse mesmo caminho, interpreta o autor, 

resultando, portanto, em um modelo de comunicação direta, nos lembrando uma comunicação 

interpessoal que convida o espectador imediatamente a uma reação através do diálogo e da 

participação inter-criativa (comentários e eventuais respostas em vídeo). Jenkins (2006) 

complementa que o vlog  tem como chave de diálogo o teor de conversação, caracterizando-se 

pela simplicidade na produção ao precisar de pouco mais do que uma webcam e habilidades 

básicas de edição para existir na web.  

Assim, podemos entender que, por esses antecedentes, nas resenhas audiovisuais, a presença 

do crítico em sua inteireza física diante da câmera (corpo e voz) é instrumento central de uma 

performance. Segundo Manzoli e Noto (2015), tudo nesses vídeos gira em torno da personagem 

do crítico. Nesse modelo, a análise do filme está à serviço daquilo que é performado para a 

câmera.  

A partir das considerações sobre as resenhas de cinema em vídeo que fizemos até aqui, 

entendemos ser importante desenvolver o conceito de performance na medida em que ele se 

mostra relevante para compreendermos aspectos fundantes dessas peças audiovisuais. Segundo 

Richard Schechner (2006), performance são comportamentos restaurados, ou seja, previamente 

vividos e posteriormente reproduzidos (por hábito, treino etc.). De acordo com o autor, as 

performances surgem da percepção de que nossas vidas são estruturadas a partir de modos de 

comportamento sancionados e repetidos socialmente.  

 O “comportamento restaurado” em Schechner (2006) diz respeito a um “eu” se comportando 

como se fosse outra pessoa, como lhe foi dito para ser feito ou como aprendeu a fazer. Em nosso 

objeto de estudo, a própria prática da crítica de cinema em outras plataformas e formatos (como 

a crítica escrita jornalística) poderia ser esse “comportamento restaurado”, além da própria 

abordagem de programas televisivos e vlogs  em seus modos de falar o texto e se dirigir para o 

espectador, na sua consciência da importância do cenário, abertura, elementos gráficos, 

bancadas etc. Tudo isso oferta ao crítico que realiza esse trabalho um considerável volume de 

referências a serem apropriadas e adaptadas em prol da produção de uma crítica socialmente 

sancionada pela cinefilia e por seus pares (Fluxograma 01).   

Há um know how em curso que mescla referências diversas, restaurando comportamentos 

prévios e consolidando socialmente uma gramática para esse tipo de produção. Segundo 
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Schechner (2006), as performances são de autoria de um anônimo coletivo (uma tradição) e os 

créditos por sua invenção acabam recaindo naqueles que, na verdade, são seus sintetizadores, 

recombinadores, compiladores e editores de ações já praticadas.   

Nos comportamentos restaurados, fatores como contexto de recepção contribuem para a 

produção de uma performance singular. Para Schechner (2006), a performance depende de uma 

interação e investigar algo como tal implica entender sua relação de comunicação com outros 

objetos e seres, sendo o contexto de recepção determinante para proceder variações em ações 

que se baseiam na reiteração de comportamentos prévios. Por isso, a sociabilidade e elementos 

da plataforma (tecnologia) serão aspectos caros ao nosso trabalho, nos permitindo entender uma 

performance que não se dá em âmbito presencial. Conforme vimos, é determinante para a 

formulação da comunicação da crítica com o receptor atingir um público-alvo, contudo, esse 

receptor não está às vistas do crítico no momento em que ele formula seu discurso. Assim, é 

crucial para o êxito desse processo a capacidade que o crítico tem de captar as características 

de um receptor que não vê, mas que está presente e é dado por um projeto editorial prévio ou 

pela receptividade anterior de práticas suas e de outros agentes. Esta leitura que o crítico tem 

da sua esfera de atuação e do seu receptor acaba determinando as escolhas do produto que ele 

realiza no âmbito expressivo (linguagem) e, consequentemente, a maneira como ele se porta no 

vídeo em gestos e falas.  

Ao perceber a performance pelo ponto de vista das percepções sensoriais, Paul Zumthor (2002) 

afirma que recorrer a ela como ponto de vista para se analisar um produto é considerar, à 

maneira de Hans Ulrich Gumbrecht (2010), que a presença de um corpo mobiliza física e 

psicologicamente outro: 

[...] cada vez que um rosto humano, de carne e osso, tenso diante de mim com 

sua carga ou suas rugas, seu suor que peroleja nas têmporas, seu cheiro, sai 

uma voz que me fala. Renova-se então uma continuidade que se inscreve nos 

nossos poderes corporais, na rede de sensualidades complexas que fazem de 

nós, no universo, seres diferentes dos outros. E nessa diferença reside alguma 

coisa da qual emana a poesia. (ZUMTHOR, 2002, p. 39) 

Para Erving Goffman (2002), essa ideia de performance equivale ao conceito de representação, 

que diz respeito a toda atividade na qual o indivíduo se caracteriza por estar em presença 

contínua de um grupo de observadores sobre o qual tem alguma influência. No caso em questão, 

a leitura que instâncias de recepção como a cinefilia, outros críticos e empresas e assessorias 

têm sobre o campo cinematográfico e as suposições que o crítico faz disso exercem alguma 

influência na concepção da crítica.  
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Na situação da performance, a crença no papel representado tem releção com as expectativa em 

torno do desempenho dele, fazendo com que, na percepção de Goffman (2002), o performer 

solicite constantemente que os observadores levem a sério a impressão sustentada. Assim, 

espera-se, de antemão, que as pessoas acreditem que o personagem representado possua os 

atributos que aparenta possuir e que as coisas sejam como parecem ser. Schechner (2006) 

acredita que a performance está no âmbito de um “fazer acreditar”, ou seja, criam-se realidades 

sociais encenadas, servindo para construir a confiança do público no sujeito e sustentar a crença 

dele nele mesmo, convencer-se enquanto tenta convencer os outros. 

A partir do que descrevemos, poderíamos entender que toda atividade humana pode ser 

considerada como uma performance e não apenas uma resenha de cinema para YouTube, afinal 

todo comportamento é exercitado a partir de uma familiaridade. No entanto, o que destacamos 

é a performance que implica competência, conforme Zumthor (2002), um “saber ser” que 

comanda uma conduta, uma treatralidade que diz respeito não apenas ao corpo do ator 

(comportamento diante da câmera, maneira como fala), mas ao espaço onde será realizada a 

ficção em questão, um lugar cênico que prepara o receptor para um espetacular, rompendo com 

o “real ambiente”, preparando-o para uma dada situação de recepção de um dado discurso dito 

por um dado personagem em uma circunstância de comunicação dramatizada para uma câmera, 

direcionada a um espectador não-presencial no momento da fala.  

A realização da performance que buscamos implica uma idealização. Diante de um público 

imaginado, o ator dá sinais que, para Goffman (2002), acentuam e configuram fatos 

confirmatórios que sem sua intervenção poderiam permanecer obscuros. Para tornar a atividade 

significativa, o autor explica que o sujeito precisa mobilizar suas ações de modo que elas 

expressem durante a interação aquilo que ele precisa transmitir, seus atributos e qualidades 

pretendidas, apresentando um tipo de cena que se apoia em estereótipos extremos sobre as 

impressões causadas e que abandone ou esconda “consumos secretos” que não sejam 

admissíveis com esse ideal expresso, como gostos não compatíveis com essa imagem assumida 

ou equívocos e enganos graves que causem a impressão de falta de profissionalismo ou ética. 

Para Goffman (2002), determinados ofícios tornam mais latentes a expressão dramática 

performada, entre eles as atividades que implicam mobilidade social, nas quais esforços para 

ascender socialmente dependem da manutenção de uma determinada imagem, levando grupos 

de posições inferiores a se espelharem no comportamento daqueles de colocação superior. 

Assim, para o autor, certas atividades distinguem-se enquanto atos performáticos pois 

transformam o trabalho em uma expressão de significados nas quais mostrar para outros que 
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está desempenhando bem uma tarefa e cercando-se dos melhores artifícios para tal é tão 

importante quanto exercê-la com perícia. Pensemos na atividade da crítica, que, em quaisquer 

circunstâncias, demanda atenção nas searas que frisamos, afinal, o ofício tem como imperativo 

a boa reputação do profissional entre os pares e com a cinefilia objetivando com isso a aquisição 

ou manutenção de um status social do crítico de cinema.  

A exposição pública também é um fator que torna a performance uma especificidade do ofício 

e não apenas um ato generalizado às ações do cotidiano. Roger Silverstone (2002) aborda a 

intensificação de comportamentos performativos diante de circunstâncias mediadas pelos meios 

de comunicação. Para o autor, a modernidade encorajou e possibilitou a emergência de uma 

vida privada mais pública através da exposição da imagem do self trazendo consigo a 

possibilidade do performer apresentar-se para o outro e também “revelar-se a si mesmo” 

(SILVERSTONE, 2002, p. 133) pelas lentes das câmeras cada vez mais presentes no cotidiano.  

Imaginamos que há performance em qualquer modelo de crítica de cinema, porém aqui esse 

traço é potencializado na circunstância da produção de um produto calcado predominantemente 

na exposição de argumentos sobre uma obra que o sujeito apresenta ao seu público através do 

seu depoimento para a câmera. Como compreenderam Manzoli e Noto (2015), na resenha, o 

filme importa, mas antes dele o sujeito, cuja presença do corpo é sentida praticamente em sua 

totalidade, não apenas pela voz ou pela escolha de suas palavras. O performativo é estado 

característico daquilo que é midiático e que depende dessa presença quase que total de um corpo 

físico que se dirige a outro.  

Essas performances não são apenas jogos. [...] Nossas vidas e identidades 

dependem delas. Elas se tornam reais, a coisa real. Nessa visão, o social é uma 

rede de significados, sustentável contanto que estes significados sejam 

mantidos em comum, repetidos, partilhados, comunicados e, claro, impostos. 

A experiência é construída por essas redes de significados, os textos e os 

discursos do dia-a-dia; e a experiência, por sua vez, depende de nossa 

participação, forçada ou livre, no performativo e na performance. 

(SILVERSTONE, 2002, p. 133-134)  

Perceber algo pelo ponto de vista da performance implica observar aquilo que Goffman (2002) 

define como fachada social, ou seja, o equipamento expressivo que o ator tem à sua disposição 

durante a apresentação. Nesse sentido, o cenário é a fachada padrão intencional central de uma 

representação, compreendendo mobília, decoração, disposição física e outros elementos de 

fundo e suporte do palco para o desenrolar da ação executada nele. Há ainda para o autor os 

equipamentos expressivos (fachada pessoal) que são distintivos da função ou categoria do 

sujeito e que identificamos com o próprio ator de modo mais íntimo, como vestuário, gênero, 
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idade, características raciais, altura e aparência, atitudes, padrões de linguagem, expressões 

faciais, gestos corporais etc.  Esses equipamentos da fachada social funcionam para expor: a) a 

aparência, na medida em que funcionam como forma de revelar o status social do ator, nos 

informando sobre o estado ritual temporário do indivíduo (está desempenhando uma atividade 

social formal, trabalho ou recreação? Está em uma nova fase no ciclo da sua vida?); e b) o papel 

da interação que o ator espera desempenhar (por exemplo, uma forma agressiva ou arrogante 

de falar nos passa a impressão de que o ator dirigirá o curso da interação verbal, enquanto que 

uma colocação mais amena pode passar a percepção de que ele seguirá o comando de outros) 

(GOFFMAN, 2002). Observar todos esses aspectos nos parece um movimento recomendado 

para a análise de um produto como a crítica de cinema audiovisual na qual o corpo do crítico 

integra a gramática da sua comunicação. 

 

1.5. O VÍDEO-ENSAIO E A ESCRITA POR IMAGENS 

Em matéria publicada no Art+Marketing, o jornalista de tecnologia Simon Owens (2016) 

indicava o vídeo-ensaio, assim denominado pelos próprios produtores dessas peças 

audiovisuais, como um formato em ascensão no YouTube. A partir da viralização do trabalho 

do ensaísta J. Matthew Turner com um vídeo sobre o filme Karatê Kid: A Hora da Verdade 

(1984) no qual ele discutia a possibilidade do herói do longa, o personagem Daniel LaRusso, 

ser visto na verdade como o vilão da trama, Owens (2016) conseguia definir regularidades 

formais nesse tipo de produção. Na visão do jornalista, tratava-se de um grupo de vídeos 

marcados por uma narração apresentando uma tese informal sobre uma obra ou sobre o cinema 

através de uma série de imagens, animações e clipes editados pelo próprio realizador da peça. 

Como Owens, o pesquisador Andrew McWhirter (2015) entende que predomina no vídeo-

ensaio o modelo da narração com imagens da obra, fazendo com que o conteúdo se apresente 

para o público como um curto filme analítico sobre filmes e a cultura cinematográfica/cinéfila 

durando não mais que 15 minutos. Há, entretanto, conforme o próprio autor, uma certa liberdade 

na forma do vídeo-ensaio, fazendo com que sua estrutura e apresentação varie conforme seus 

atores, o objetivo da produção e a assinatura do ensaísta. Seria característico do formato, 

portanto, uma certa maleabilidade na institucionalização da sua gramática.  

 O vídeo-ensaio não é uma forma cerrada, sendo espaço para experimentação e constante 

redefinição, como entende Catherine Grant (2013). Por ser um formato em estágio nascente, 

Matthias Stork (2012) compreende que o vídeo-ensaio tem uma estrutura que ainda está em 



54 
 

busca da sua forma estética, não tendo alcançado ainda um estágio clássico, ou seja, uma fase 

de estabilidade formal. Assim, são comuns entre os pesquisadores que têm se dedicado ao tema 

indeterminações sobre a sua duração ou sobre a adoção ou não de uma narração, por exemplo, 

e é nessa gramática de amplas possibilidades não-excludentes que esse produto audiovisual tem 

sido exercitado nas mais diferentes plataformas de vídeo (YouTube e Vimeo), pelos mais 

diferentes atores (pesquisadores universitários e cinefilia) com os mais diversificados 

propósitos (alcance massivo ou de nicho). Sendo assim, entendemos que esta fluidez do vídeo-

ensaio acaba sendo uma marca do próprio formato e que talvez ele nunca chegue a alcançar 

uma estabilidade formal tão grande quanto as resenhas de cinema, por exemplo.   

Christian Keathley (2012) sugere que a maioria dos vídeo-ensaios recorre à narração, 

enquadrando-se naquilo que entende como um modo explicativo, ou seja, um produto 

audiovisual ainda guiado pelas palavras (a linguagem verbal escrita e falada). Assim, nos vídeo-

ensaios em modo explicativo, as imagens e sons, mesmo quando criativamente manipulados 

para atender a um argumento, ainda estão subordinados ao verbal. No outro espectro de 

produção, Keathley (2012) aborda os vídeos que assumem um modo poético ao empregar a 

linguagem escrita e falada com mais moderação, requisitando do espectador a captação de 

ideias sobre o cinema  predominantemente pelo arranjo de imagens e sons.  

Apesar dessa pluralidade de possibilidades típica da ausência de rigidez na forma do vídeo-

ensaio, o formato possui recursos e expedientes frequentes que nos permitem perceber uma 

identidade nesse grupo de conteúdos. Conforme Catherine Grant (2013), o vídeo-ensaio é 

atravessado por uma cultura cinéfila, sendo um produto caracterizado pelo processo de 

reedição, remixagem ou sampleamento de imagens que já existem (no caso, dos filmes) em prol 

da representação de um olhar sobre as obras, ou seja, pela aplicação de técnicas de reframing 

em excertos de alguns títulos a fim de construir uma reflexão sobre o processo de concepção 

dos mesmos por seus cineastas.  

No âmbito acadêmico, pesquisadores de origem anglo-saxã representam uma instância de 

produção prolífica e influente de vídeo-ensaios (STORK, 2013; MCWHIRTER, 2015; 

MONAGHAN, 2016). Publicações online com revisão entre pares como a [in] Transition: 

Journal of Videographic Film and Moving Image Studies7, nos mesmos moldes protocolares 

dos periódicos compostos por artigos em forma de texto escrito, o forum online Audiovisualcy8 

 
7 Disponível em: http://mediacommons.org/intransition/ 
8 Disponível em: https://vimeo.com/groups/audiovisualcy 

http://mediacommons.org/intransition/
https://vimeo.com/groups/audiovisualcy
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ou workshops acadêmicos como o Audiovisual Essay: Practice and Theory International 

Workshop de 2012, além de trabalhos isolados na área de pesquisadores como a já citada 

Catherine Grant da Universidade de Sussex acabaram se destacando e tornando-se referência 

para outros realizadores desses vídeos no âmbito acadêmico e fora dele.  

Os estudos acadêmicos de cinema recepcionaram o vídeo-ensaio muito mais cedo que as demais 

searas da crítica. De acordo com McWhirter (2015), a perícia de acadêmicos da área com 

técnicas de edição e utilização de softwares para esse fim facilitou a popularização do vídeo-

ensaio no meio, enquanto que nas demais searas, como o jornalismo, ainda há uma certa 

“tecnofobia” sobre as demandas específicas do formato.  Para Grant (2013), o vídeo-ensaio 

acadêmico não substitui um antigo formato (o artigo acadêmico escrito), mas convive com ele, 

oferecendo uma maior diversidade de possibilidades de expressão e de construções 

metodológicas para pesquisas na área.   

Apesar das iniciativas acadêmicas, ainda existe uma resistência da universidade a trabalhos 

audiovisuais. A própria Grant (2013) relata como seus pares ainda enxergam o vídeo-ensaio 

como um modismo ou como algo acessório aos artigos escritos. Ainda assim, a cultura do 

vídeo-ensaio online no ambiente acadêmico, com o estímulo ao ensino da prática e a 

proliferação de trabalhos no formato, seja no YouTube, Vimeo ou outros sites, popularizaram 

a gramática desse tipo de crítica para além das universidades. O acesso gratuito a esses 

conteúdos na web muniu todo um núcleo de realizadores de vídeos com a fórmula do vídeo-

ensaio. No Brasil, por exemplo, a participação acadêmica na produção de crítica ensaísta 

audiovisual é desconhecida, mas há uma influência desse “modo de fazer” crítica em incursões 

não-universitárias como o Entre Planos, Gustavo Cruz e Arthur Tuoto. 

Há ainda no formato vetores de influência que antecedem o próprio vídeo-ensaio acadêmico e 

até mesmo a existência de suas  plataformas de exibição online (Fluxograma 02). Nesse sentido, 

por exemplo, Peter Monaghan (2017) entende o vídeo-ensaio como uma versão audiovisual da 

sua forma em texto para revistas especializadas. Há também inspirações do vídeo-ensaio  nas 

práticas de colecionismo e cinefilia, estimuladas pelo crescimento do home vídeo a partir dos 

anos de 1980, que tornaram os filmes materialmente acessíveis e viáveis para a manipulação a 

fim de realizar produções que se associavam a eles em virtude da possibilidade de utilizar 

imagens da obra na construção desses outros produtos (MCWHIRTER, 2015; MONAGHAN, 

2016). Esse cenário permitiu, por exemplo, a criação de conteúdos meta-discursivos em versões 

especiais de DVD como spots e documentários que dedicavam minutos à reflexão sobre o 

próprio filme e sua realização.  
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 McWhirter (2015) cita como antecessores do vídeo-ensaio iniciativas como as da coleção 

Criterion Collection, todas inspiradas em incursões ainda mais antigas dessa prática, como as 

versões em laserdisc que circularam nos anos de 1980 de filmes como Touro Indomável (1980) 

de Martin Scorsese, na qual o diretor e sua editora Thelma Schoonmaker discutiam o trabalho 

de montagem no longa. O autor também considera os documentários para a televisão sobre a 

história do cinema ou de cineastas e práticas acadêmicas das análises dos filmes frame a frame 

em sala de aula como referências no âmbito da linguagem audiovisual para a prática do vídeo-

ensaio (Fluxograma 02).   

A história da realização de filmes ensaio também é marcada por exemplos que dialogam com 

o vídeo-ensaio que abordamos no presente trabalho. Em seus estudos sobre o cinema na era 

digital presentes no livro Cinema, vídeo, Godard, Philippe Dubois (2004) afirma que a 

popularização dos meios eletrônicos na década de 1980 fez emergir a prática de cineastas que 

utilizaram o vídeo como produção paralela aos seus filmes de ficção. A maioria dessas 

iniciativas tinham um teor metalinguístico, sendo reflexões dos cineastas a respeito da sua 

própria obra e do seu ofício. Assim, o ensaio audiovisual sobre cinema surgiu como uma forma 

de diretores como Wim Wenders, Chantal Akerman e Alain Cavalier refletirem sobre os seus 

próprios filmes e o “fazer cinematográfico”.   

Na apresentação da edição brasileira do livro de Dubois (2004), Arlindo Machado (2004) 

endossava a compreensão do autor sobre o ensaio audiovisual como uma forma de pensamento 

que nos fala de ideias, emoções e afetos sobre as imagens através de um discurso audiovisual 

tão potente quanto o discurso apoiado exclusivamente nas palavras. Articulando alguns 

aspectos do ensaio escrito e refletindo sobre as possibilidades de sua realização em vídeo, 

Machado (2004) dizia: 

[...] denominamos ensaio certa modalidade de discurso científico ou 

filosófico, geralmente apresentado em forma escrita, que carrega atributos 

amiúde considerados “literários”, como a subjetividade do enfoque 

(explicitação do sujeito que fala), a eloquência da linguagem (preocupação 

com a expressividade do texto) e a liberdade do pensamento (concepção de 

escritura como criação, em vez de simples comunicação de ideias). O ensaio 

distingue-se, portanto, do mero relato científico ou da comunicação 

acadêmica, em que a linguagem é utilizada no seu aspecto apenas 

instrumental, e também do tratado, que visa a uma sistematização integral de 

campos do conhecimento e uma certa “axiomatização” da linguagem. Toda 

reflexão sobre o ensaio, entretanto, sempre pensou essa “forma” como 

essencialmente verbal, isto é, baseada no manejo da linguagem escrita. O que 

está ocorrendo agora é o surgimento de uma discussão sobre a possibilidade 

de ensaios não escritos, ensaios em forma de enunciados audiovisuais. 

(MACHADO, 2004, p. 17) 
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O ensaio fílmico seria esta peça humanística profundamente alicerçada em uma cultura da 

remixagem, cujo intuito era a reflexão sobre o próprio sistema de imagens que lhe servia de 

matéria-prima, o cinema. Em outro momento, o autor entende que, no ensaio audiovisual, o que 

está em primeiro plano é como o sujeito constrói uma reflexão do mundo com materiais 

coletados de terceiros. É certo que a linguagem verbal pode assumir um papel importante nessas 

obras e algumas delas continham narração e até a presença física do corpo do realizador na tela. 

No entanto, um dos traços mais intensos do filme-ensaio era como as imagens de arquivo eram 

retiradas de seus contextos de origem em prol da composição de uma “escritura por imagens” 

(MACHADO, 2003).  

Na tradição das teorias da montagem dos cineastas da Rússia soviética dos anos de 1920, em 

seu trabalho sobre o tema, Machado (2003) entende que o filme-ensaio destacava a proposição 

de uma modalidade discursiva fundada não mais em uma sintaxe das palavras mas em 

associações visuais propiciadas pelo trabalho de edição. O autor apresenta como referência das 

proposições soviéticas o modelo de escrita das línguas orientais. Ele explica como os povos 

antigos e até os chineses na contemporaneidade expressam seus pensamentos por meio de 

metáforas e metonímias, construindo ideias complexas através da superposição de ideogramas, 

que, ao serem associados, sugerem um pensamento não presente neles individualmente9. No 

audiovisual, algo parecido pode potencialmente ocorrer com a associação de imagens. Machado 

(2003) explica como esta percepção do sistema de associações de imagens desses povos foi 

importante para Eisenstein e seus contemporâneos entenderem a força da edição e das 

manipulações de imagens na construção de uma “escritura” cuja atuação é alternativa à 

primazia de uma linguagem verbal.  

Quando começaram a ser realizados, os filmes-ensaio levaram à cabo essas ideias dos 

soviéticos, sobretudo porque o que estava em curso era um exercício de metalinguagem, a 

formulação de um pensamento sobre o cinema utilizando o próprio cinema como expressão. 

Segundo Machado (2003), através da clássica montagem cinematográfica da sucessão de 

imagens na tela ou também, conforme Dubois (2004), por meio de recursos típicos de uma 

 
9 Machado (2003) dá como exemplo o conceito de “dor”, que, na escrita chinesa é expresso por meio da 

associação entre os ideogramas de “facas” e “coração”. 
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edição digital10 como superposições11, janelas12 e incrustações13, o filme-ensaio amadureceu a 

ideia do audiovisual como um “pensar através de imagens” ao estabelecer relações entre 

personagens, coisas, ações e obras sem recorrer à linguagem verbal. O mesmo pode ser dito 

sobre as alterações das velocidades de exibição das cenas dos filmes com o uso de câmeras 

lentas e congelamentos, que tem como intuito tornar melhor apreciados e compreendidos os 

processos constitutivos das imagens (MACHADO, 2003).  

No âmbito do filme-ensaio, Dubois (2004) acredita que o cineasta Jean-Luc Godard foi um dos 

realizadores que foram mais a fundo no uso do formato como meio de compreender o sistema 

de produção de imagens do cinema através de trabalhos como a minissérie História (s) do 

Cinema (1989-1999). O trabalho de Godard em História (s) do Cinema, é citado pelo vídeo-

ensaísta Kevin B. Lee (2016) do canal do Fandor como um prenunciador do fenômeno 

contemporâneo da crítica de cinema como vídeo-ensaio:  

[...] aquilo que ele fez com a montagem expressa algo que o texto não permite 

[...] filmes como forma de crítica de cinema [...] uma compilação de todos os 

filmes que te disseram algo de especial na forma de um testemunho pessoal. 

[...] está à frente do seu tempo e antecipa a cultura do remix. [...] reflexo da 

nova importância das imagens na nossa forma de falar: o Instagram, os gifs, 

vídeos que se enviam numa mensagem em vez de escrever [...] a importância 

das imagens na forma como comunicamos. (LEE apud LISBOA; 

MENDONÇA, 2016) 

Esses mesmos estratagemas de uma “escritura por imagens” estão presentes nos vídeo-ensaios  

online que estudamos (STORK, 2012; GRANT, 2013). Emergindo na contemporaneidade 

como possibilidade de exercício da crítica de cinema audiovisual, o vídeo-ensaio, assim como 

trabalhos como os filmes ensaios, têm o próprio objeto de fala (o audiovisual) como gramática. 

O vídeo-ensaio acaba funcionando por um regime bem parecido àquele do filme-ensaio. Nesse 

sentido, Grant (2013) e Stork (2012) abordam, por exemplo, como expedientes como uma 

montagem sequencial ou telas múltiplas em um mesmo quadro são úteis no estabelecimento de 

 
10 Dubois (2004) entende que o advento do vídeo trouxe possibilidades de montagem distintas do 

encadeamento de planos proposto pelo cinema clássico. 
11 O autor conceitua sobreposição como efeitos de transparência, ou seja, duas ou várias imagens 

produzindo um duplo efeito visual. A imagem sobreposta é superfície translúcida através da qual 

percebemos outras imagens, diz Dubois (2004).  
12 Segundo Dubois (2004), são justaposições de fragmentos de planos distintos dentro de um mesmo 

quadro. Diferente da sobreposição, não é mais uma associação estabelecida pela ocorrência de um plano 

sobre o outro, mas por um estar ao lado do outro, estabelecendo uma relação face a face entre imagens 

presentes em janelas em um mesmo quadro 
13 Sobre as incrustações, Dubois (2004) entende ter semelhança com as sobreposições, porém no lugar 

do efeito de transparência entre duas ou mais imagens, cria-se uma espécie de “buraco eletrônico” em 

uma imagem que será preenchido por outra imagem que se insere nele. Entre os exemplos, o autor cita 

o recurso do uso do chroma-key, que acaba sendo representativo nesse sentido.  



59 
 

comparações intrafílmicas (passagens de um mesmo filme) e interfílmicas (passagens de 

diferentes filmes), algo que reverberou no fenômeno dos vídeos de supercut14. 

 

1.6. A EDIÇÃO COMO ATO PERFORMÁTICO 

Para pesquisadores que estudam e realizam vídeo-ensaios como Catherine Grant (2014), o 

formato representa o percurso do ensaísta como espectador ao propor uma comunicação que se 

alicerça em uma edição das imagens do filme. A pesquisadora entende que o conteúdo em 

questão revive a obra cinematográfica, sendo a descoberta de um outro filme a partir daquele 

que já existe, ou seja, uma ideia muito próxima daquela que Martine Joly (2002) já apresentava 

no âmbito da própria crítica escrita.  

Assim como a resenha de cinema em vídeo, o vídeo-ensaio também pode ser entendido como 

um ato performático do seu criador. No entanto, enquanto na resenha parte dos vestígios dessa 

performance estavam na ênfase em recursos de fachada social como a apresentação de um 

sujeito para a câmera, com todo o seu gestual, cenários e figurinos, no vídeo-ensaio o ato 

performático tem a edição como recurso fundador, permitindo que um uso variado de narração 

em voz over, o sincronismo ou assincronismo entre som e imagem, o mix de cenas de diferentes 

filmes sejam o modus operandi dessa comunicação (STORK, 2012). Segundo Grant (2013), o 

dado performático do vídeo-ensaio é o uso do próprio objeto (o filme) pelo crítico e isso é 

percebido sobretudo pelas estratégias de edição desse tipo de conteúdo.  

Ao relatar sua experiência na realização de um vídeo-ensaio sobre o filme Entre Amigas (1960) 

de Claude Chabrol, Grant (2014) afirma que o formato lhe possibilita como analista “tocar no 

filme como objeto”. Segundo ela, o vídeo-ensaio lhe permite, através do processo de edição de 

imagens, chamar a atenção para uma cena particular, que não é necessariamente lembrada na 

história do cinema ou que está no inconsciente da cinefilia, mas que particularmente lhe chama 

a atenção, colocando o ensaísta no lugar de alguém que descobre um filme, “a versão de 

Catherine Grant para o filme de Claude Chabrol”. Em sentido parecido, Monaghan (2016) 

reflete como trabalhar com os filmes em um vídeo-ensaio é uma experiência tátil, 

transformando o percurso e as metodologias de análise do crítico em algo sensível, em uma 

outra obra audiovisual.  

 
14 Vídeos calcados exclusivamente em uma montagem comparativa de cenas de obras a fim de evidenciar 

recorrências visuais e temáticas nos trabalhos de cineastas, filmes de diferentes épocas etc.   
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O ensaísta do Fandor Kevin B. Lee (2016) entende que há no vídeo-ensaio uma sensibilidade 

convocada pela variedade de recursos do audiovisual que um texto escrito não capta, sobretudo 

pelo objeto desta fala ser uma obra audiovisual. Segundo ele, está em voga algo que vai além 

do que se olha e o que se pensa sobre o cinema, mas o desejo de compreender um olhar sobre 

o mesmo, um ponto de vista. O vídeo-ensaio materializa a oportunidade de se ver os filmes pelo 

ponto de vista de um terceiro, o ensaísta. “Não é apenas sobre os filmes, é sobre o ato de ver” 

(LEE apud LISBOA; MENDONÇA, 2016). Em sentido semelhante, Stork (2012) compreende 

que o vídeo-ensaio traduz para a linguagem do século XXI (a das unidades digitais) o efeito do 

filme.   

Para Stork (2012), o vídeo-ensaio é um mash-up que não explora simplesmente a reconhecível 

assinatura de um cineasta no seu ato de apropriação das imagens de terceiros, mas adiciona uma 

marca própria (a do vídeo-ensaísta) em prol da realização de uma peça audiovisual própria. 

Ensaístas acadêmicos, endossam essa percepção de si e do seu trabalho como algo criativo e, 

portanto, performático, por esse teor de autonomia que o vídeo-ensaio tem dos materiais de 

terceiros dos quais se apropria (o filme) (STORK, 2012; GRANT, 2013; LEE, 2016). No vídeo-

ensaio,  

 [...] o trabalho do cineasta é radicalmente reescrito. Esse ato, que 

assumidamente se constitui como algo agressivo, ou até como uma forma de 

iconoclasmo, não é destrutivo. [...] Enxergo o vídeo-ensaísta como um Michel 

de Montaigne letrado na mídia, misturado com o DNA cinéfilo de um Quentin 

Tarantino ou de um Jean-Luc Godard e equipado com uma atualização 

tecnológica da caméra-stylo de Alexandre Astruc.15 [...] (STORK, tradução 

nossa, 2012, p.2) 

No vídeo-ensaio, compartilha-se pensamentos e insights sobre filmes, mas também elabora-se 

um produto performático que representa uma espectatorialidade e que não poderia ser viável 

não fossem esforços de edição: “ O modo como alguém faz um corte ou monta imagens pode 

mostrar o que esse alguém pensa sobre as imagens em movimento” (apud LISBOA; 

MENDONÇA, 2016).  Na teoria de Eisenstein (2002), como antecipamos, dois pedaços de 

filmes colocados juntos fazem surgir uma justaposição, sempre combinando elementos isolados 

de modo a fazer uma redução a uma unidade. A partir da psicologia comportamental, o teórico 

e cineasta compreende essas associações como um fenômeno natural da nossa percepção 

 
15 Tradução para: “The filmmaker’s work is radically re-‘written’, yet this act’, which admittedly 

constitutes an agressive, if reverent form of iconoclasm, is not destructive. [...] I thus see the vídeo 

essayist as a media-literate Michel de Montaigne crossed with the cinephiliac DNA of a Quentin 

Tarantino or a Jean-Luc Godard, and equipped with na updated technological interface modeled on 

Alexandre Astruc’s caméra-stylo. [...]” (STORK, 2012, p.2) 
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habitual sobre as coisas que geram unidades qualitativamente novas. Para o autor, a 

justaposição de dois planos isolados através da sua união não é a soma de duas unidades, mas 

um produto, uma ideia representada pelo sujeito responsável por esta junção. Assim, a junção 

de quaisquer unidades do filme comentado em um vídeo-ensaio representaria uma ideia 

elaborada pelo crítico a respeito da obra.  

No que concerne ao vídeo-ensaio, damos especial atenção àquilo que é definido por Amiel 

(2011) como montagem discursiva, ou seja, o estabelecimento na peça audiovisual de relações 

entre sintagmas fílmicos que não são óbvias. É isso que um vídeo-ensaio costuma pôr em 

evidência nos seus processos de edição, a relação entre unidades que, por vezes, não estão juntas 

na obra original (ou que até pertencem a obras distintas), a fim de criar uma ideia, um discurso 

sobre o filme calcado em uma escrita por imagens.  

Segundo Amiel (2011), a montagem discursiva, explorada amplamente nos documentários e 

em filmes publicitários (não por acaso dois formatos calcados na retórica assim como a crítica), 

tem como princípio entender que a maneira como a peça audiovisual em análise organiza 

fragmentos do mundo faz trazer à tona um discurso que aquela peça audiovisual tem sobre os 

temas discutidos. Nesse sentido, a disposição de sintagmas fílmicos equivale a uma ordem do 

pensamento, ou seja, uma operação intelectual que preside as conexões entre os elementos 

organizados gerando compreensões, relações lógicas, relações de causa e efeito, construindo 

ideias e uma retórica sobre o mundo.  

A partir do que expomos até aqui, cabe perceber nossas peças audiovisuais pelo que Aumont e 

Marie (2004) entendem na análise fílmica como processos de decomposição (destacamento de 

sintagmas fílmicos da obra original) e recomposição (rearranjo em prol da formulação de uma 

ideia sobre a obra) do filme. Aderimos tanto ao olhar de Aumont e Marie (2004) quanto ao de 

Carmona (2010), para quem, apesar de distintas, a análise, a crítica de cinema e o comentário 

são discursos sobre as obras em circulação e possuem paralelos em seus modus operandi. Nesse 

sentido, há metodologias e processos de recepção em curso na prática da análise fílmica 

acadêmica e da crítica de cinema que se assemelham - não à toa, como vimos anteriormente, há 

aproximações entre as práticas de vídeo-ensaio acadêmicas e não acadêmicas. A partir desse 

posicionamento, nos apropriamos das ideias sobre decomposição e recomposição de filmes nos 

processos de análise fílmicas em prol do nosso objeto de análise, a crítica cinematográfica.  

Para Aumont e Marie (2004), o crítico, como qualquer outro espectador, tem a análise como 

uma atividade em curso na sua experiência espectatorial. O crítico pode não realizar uma análise 
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sistemática com o compromisso que um analista acadêmico tem, contudo, em sua experiência 

espectatorial e no relato dela, há um olhar que dissocia elementos do filme (decomposição), 

interessando-se mais por algum momento específico do que por outro, sobretudo quando esse 

crítico concebe um produto audiovisual como expressão da sua experiência de recepção da obra. 

Na visão de Aumont e Marie (2004), a análise e alguns de seus procedimentos sugeridos são 

atitudes comuns a qualquer espectador minimamente consciente, quer ele se coloque 

publicamente como um analista, crítico ou cinéfilo:  

Em particular deve ficar claro que um bom crítico é, sempre, mais ou menos, 

um analista, mesmo que potencialmente, e que uma das suas qualidades é 

precisamente a atenção para os detalhes, associada a uma forte capacidade 

interpretativa. [...] a atitude analítica é, ou deveria ser, a coisa mais comum no 

mundo, tal como o sentido crítico [...] (AUMONT, MARIE, 2004, p. 12) 

Tal atitude analítica é exercitada por meio de processos de decomposição e recomposição do 

filme. Propomos pensar a decomposição e a recomposição como um norte para se entender 

como um discurso crítico audiovisual sobre um filme pode ser formulado no âmbito da 

montagem, mas também como um percurso comum na recepção cinematográfica consciente, 

uma relação do espectador com aquilo que lhe é apresentado por uma obra audiovisual que 

acaba lhe chamando atenção de maneira individualizada, apesar de fazer parte de um todo 

orgânico, e que se conecta com outros fragmentos espalhados na obra em prol da construção de 

um pensamento uno sobre ela (AUMONT, MARIE, 2004).  

Há em Carmona (2010) uma analogia do processo com a montagem de um quebra-cabeças ou 

com a engrenagem de um relógio. Nesse sentido, o autor explica que, para entender o todo, o 

sujeito precisa desmontá-lo e, posteriormente, remonta-lo a sua maneira, dando conta nesse 

estágio do seu próprio processo de percepção sobre a unidade. Ao fim dele, o espectador chega 

a uma conclusão:  as razões pelas quais as peças estão dispostas de tal forma ou porque a 

engrenagem do relógio tem um determinado arranjo e não outro. Por analogia, a experiência de 

performar uma recepção cinematográfica através de um vídeo-ensaio, que reorganiza 

fragmentos da obra a partir da visão que um receptor específico (o crítico) tem dela, segue 

procedimentos semelhantes. O produto final desse processo (o vídeo-ensaio) nada mais é do 

que a recomposição de fragmentos do filme em prol da construção de um pensamento particular 

sobre ele. 
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1.7. ESPECIFICIDADES E DESAFIOS 

O vídeo-ensaio tem um tempo de concepção que opera de maneira diversa daquele que 

determina a resenha em vídeo em função do caráter industrial dela e da sua submissão à lógica 

da atualidade do calendário de estreias do circuito comercial de exibição. Em sua reflexão sobre 

as distinções entre ensaio e resenha no âmbito dos textos escritos, Tito Cardoso e Cunha (2017) 

destaca esta diferença. É próprio do discurso ensaísta estar livre dos constrangimentos 

temporais que marcam a produção de críticas na lógica industrial do jornalismo cultural.  

Cardoso e Cunha (2017) pontua como o ensaio tem majoritariamente como interesse obras já 

conhecidas e porventura revisitáveis. Há um caráter mais livre nas escolhas temáticas do ensaio, 

preocupando-se, por vezes, com aspectos que extrapolam a obra em si (sua significação possível 

e seu valor social, por exemplo). Assim, para o autor, o objeto das palavras do ensaio não se 

restringe a um único filme considerado no dia da sua estreia nos cinemas, como acontece com 

a crítica jornalística, mas trata-se de um tema mais geral e diversificado sugerido por uma obra 

ou por um conjunto delas, podendo se referir a um autor cinematográfico, um gênero, uma 

temática transversal a vários títulos e diretores, uma perspectiva histórica sobre algum cineasta, 

gênero ou cinematografia etc.  

Nos canais de vídeo do YouTube voltados para a produção de vídeo-ensaios que observamos 

no Brasil, os critérios de seleção das pautas costumam girar em torno de escolhas pessoais do 

crítico a partir de um repertório cinéfilo que o próprio ensaísta acumula em sua vivência como 

espectador de filmes. É por esse motivo que o crítico de vídeo-ensaios Kevin B. Lee (2016) 

afirma ser difícil existir um ensaio audiovisual que aponta aspectos negativos da obra.  

Afastada das imposições de pauta das agendas e movido por um anseio de expressar o “amor 

pelo filme”, os vídeo-ensaios não costumam apresentar os enfrentamentos mais acirrados que 

percebemos na atuação da crítica jornalística, um conteúdo que, por vezes, tem uma relação 

mais tensa com o seu público. O vídeo-ensaio existe como uma espécie de manifestação de 

paixões de uma cultura cinéfila. Movido por tal critério de definição de pautas, é comum ver 

nesses canais do YouTube séries de conteúdos sobre filmes, gêneros, cineastas e escolas de 

realização cinematográfica cultuados pela cinefilia e pelo sujeito que produz.  

Apesar do critério de escolha de pautas no vídeo-ensaio ser, por uma tradição, mais subjetivo, 

o que vemos também é uma gradual receptividade das lógicas mercadológicas nesse formato, 

seja pela obediência a uma agenda das estreias do circuito, seja pelos anúncios publicitários que 

algumas produções fazem. Os canais brasileiros que se dedicam a produção de vídeo-ensaios 
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aderem ocasionalmente a práticas próximas do jornalismo em sua vertente mais industrial. No 

vídeo Os 5 melhores diretores de cinema, o crítico Gustavo Cruz do canal Gustavo Cruz fez 

uma divulgação dos cursos da Academia Internacional de Cinema, enquanto Max Valarezo 

salienta no início de O que Mindhunter não te mostra que o ensaio existe em função de uma 

parceria do canal Entre Planos com a editora Intrínseca, responsável pelo livro que inspira a 

série homônima da Netflix.  

Ao mesmo tempo, o lançamento no circuito comercial dos filmes O Primeiro Homem (2018) e 

Missão: Impossível – Efeito Fallout (2018) foram capazes de sugerir ensaios temáticos, análises 

sobre as carreiras dos seus protagonistas ou mesmo sobre as próprias obras, evidenciando como 

a lógica da atualidade típica do jornalismo cultural já adentrou nas rotinas de produção do 

vídeo-ensaio brasileiro. No canal Gustavo Cruz, a estreia de O Primeiro Homem foi gancho 

para o crítico realizar um vídeo analisando as interpretações do seu protagonista (Ryan Gosling 

é um bom ator?) e  Max Valarezo discute no Entre Planos as cenas de ação da franquia Missão: 

Impossível protagonizadas pelo ator Tom Cruise (Missão Impossível: A beleza da ação 

imprudente). Isso demonstra como os canais brasileiros destinados a esse modelo de produção 

também são cônscios do potencial monetizador dos seus vídeos e da necessidade de produzir 

conteúdos que atendam às demandas presentes do seu público.  

Também é interessante observar como a produção de vídeo-ensaios não está livre de uma 

homogeneização dos olhares, algo que costuma estar associado às resenhas pelo seu caráter 

massivo. Há nas produções de vídeo-ensaio uma dedicação majoritária ao cinema mainstream 

estadunidense contemporâneo, típico repertório cinéfilo dos seus ensaístas. Esta preferência é 

característica da produção de vídeo-ensaios estadunidense e é algo que se repete nos canais 

brasileiros dedicados a esse tipo de crítica. Kevin B. Lee (2016) entende que, além da influência 

de agentes da indústria cultural na sugestão de pautas ser determinante para este cenário, a 

homogeneização é um reflexo de componentes geopolíticos e sociais. A maioria dos ensaios é 

feita por homens brancos heterossexuais pertencentes a uma classe média que perpetua padrões 

de gosto, referências cinéfilas etc. Nesse sentido, não só as escolhas dos filmes tendem a uma 

padronização, mas há uma homogeneização dos olhares, dos perfis dos vídeo-ensaístas, 

reduzindo os “modos de pensar” o próprio cinema. Nesse âmbito de discussões, Lee (2016) diz:  

É importante estar atento às experiências das outras pessoas pelo mundo, mas 

aí está o paradoxo, é que essas pessoas ou não têm as ferramentas ou os 

conhecimentos ou sequer os meios para se expressar. Ou o tempo... Assim, 

pessoas como eu que fazem isto por prazer, quase como hobby, terão 

necessariamente uma visão muito limitada. (LEE apud LISBOA, 2016) 
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Há ainda questões de ordem legal que afetam a concepção dos vídeo-ensaios de maneira mais 

severa que as resenhas, até mesmo inibindo uma popularização maior do modelo no YouTube. 

Por serem calcados predominantemente em imagens pré-existentes cujos direitos de uso 

pertencem a terceiros, a criação do vídeo-ensaio está condicionada a normas jurídicas e 

diretrizes da plataforma. Nos EUA, o uso de imagens de filmes comercialmente lançados é 

permitido pelo chamado fair use para fins de comentário, crítica, reportagem ou educacional 

(MONAGHAN, 2016). No Brasil, a questão é regulada pela lei 9.610/98, a legislação de 

Direitos Autorais vigente na qual há o entendimento de que as obras que não são de domínio 

público (prazo de proteção de 70 anos da referida lei) tem o seu uso para fins como reprodução 

parcial ou integral, edição, adaptação, arranjo musical e quaisquer outras transformações, 

inclusão em fonograma ou produção audiovisual dependente de autorização prévia e expressa 

do autor (BRASIL, 19 fev. 1998).   

Por receios de penalidades como a retirada de vídeos do ar ou da monetização de anúncios, 

alguns realizadores preferem usar imagens de clipes, trailers, prints de cenas e stills divulgados 

pelas próprias distribuidoras. Em post escrito no Medium para anunciar o fim do canal Every 

frame a painting, Tony Zhou (2017) afirma que toda decisão estilística em um vídeo-ensaio é 

lastreada por essas normas de uso de obras de terceiros: a duração da exibição de um fragmento 

do filme, o número de exemplos usados, a escolha dos filmes, já que alguns estúdios se 

incomodam mais com essa apropriação de imagens do que outros, a trilha sonora escolhida etc.  

As restrições legais acabam inibindo maiores experimentações e trazendo à tona contradições 

da própria plataforma. De acordo com Burgess e Green (2018), nos primeiros anos do YouTube 

existiam muitos atritos entre as empresas detentoras de direitos autorais e o site. Os autores 

explicam que, conforme a plataforma foi se tornando receptível à indústria do entretenimento16, 

incluindo canais das próprias detentoras de direitos autorais das obras utilizadas, a situação 

tornou-se mais amena por um lado, mas gerou conflitos por outro. Entre as soluções encontradas 

pelo YouTube para os problemas de copyright está um mecanismo interno de automação 

chamado Content ID, um recurso da plataforma no qual o proprietário de direitos autorais 

identifica e denuncia potenciais violações17 (BURGESS, GREEN, 2018). Estas alegações 

 
16 A crescente coexistência de canais de empresas junto aos conteúdos “amadores” e a gradual 

receptividade da plataforma a modelos cada vez mais sofisticados de anúncios (banners fora e dentro 

dos players, anúncios exibidos antes e durante o vídeo e ações promocionais em parceria com o site, por 

exemplo) são apontados como determinantes nesse cenário.  
17 O produtor de conteúdo recebe uma notificação de violação de copyright a fim de que realize 

modificações.  
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podem ser contestadas pelos usuários que postam os vídeos usando as diretrizes do fair use, 

mas acabam gerando conflitos entre os produtores de conteúdos e a própria plataforma, afinal, 

conforme os autores, a remixagem é prática vernacular da cultura do YouTube. Assim, no 

esforço de tornar o site mais amigável a grandes corporações, o YouTube instituiu atritos com 

produtores de conteúdos que foram responsáveis pelo seu próprio êxito e fama com os vídeos 

amadores da cultura do remix (paródias, videoclipes de fãs etc) .  

Burgess e Green (2018) entendem que essa lógica do copyright está arraigada em noções da era 

da radiodifusão sobre como a mídia é e funciona. Nesse sentido, os detentores desta perspectiva 

entendem o YouTube como uma plataforma de distribuição e, por exercer esta função, apenas 

ela, o Google e os produtores de conteúdos estariam lucrando com as produções da cultura do 

remix. Conforme destacam os autores, esta visão acaba desconsiderando os benefícios indiretos 

que a sociabilidade de conteúdos na rede traz para aqueles que são citados por esses vídeos. 

Nesse sentido, superar a ideia de pirataria seria fundamental, compreendendo assim que o 

upload de conteúdos no YouTube não existe apenas como uma tentativa de escapar das 

limitações dos mecanismos de distribuição da mídia de massa, mas tem sido exercitado também 

como um processo gerador de significados por meio de citações de conteúdos de terceiros, 

instigando e não inibindo o consumo da mídia em modalidades mais tradicionais (BURGESS, 

GREEN, 2018). O sistema legal e parte da sociedade, no que tange aos direitos autorais, ainda 

não captaram por completo esta lógica de funcionamento da mídia que é típica de espaços como 

o YouTube.   

Em algumas circunstâncias, as próprias distribuidoras tomaram consciência desse processo e 

não se interessam mais em punir os ensaístas pelo uso de imagens das suas obras em vídeo-

ensaios (MCWHIRTER, 2015; MONAGHAN, 2016). Algumas empresas entendem que os 

vídeo-ensaios acabam funcionando como uma publicidade dos títulos do seu catálogo. Na sua 

entrevista ao À Pala de Walsh, Lee (2016) repercute, por exemplo, o caso de alguns ensaístas 

que realizaram vídeos sobre o filme Cavaleiro de Copas (2015) do diretor Terrence Malick. Na 

ocasião do seu lançamento nos cinemas, muitos críticos de vídeo-ensaio entraram em contato 

com o distribuidor americano do filme para ter acesso a cópias digitais do longa já que elas 

ainda não estavam disponíveis para consumo doméstico. Segundo Lee (2016), a distribuidora 

se prontificou a fornecer essas cópias por entender que os vídeos poderiam ser uma via de 

promoção do filme, sobretudo porque, conforme vimos, a realização dos ensaios é movida por 

sentimentos positivos em relação à obra e o longa não vinha recebendo menções positivas da 

crítica jornalística (impressa e online).  
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2. DEMANDAS DA PLATAFORMA 

Apesar de se dispersarem pelas diversas plataformas na rede, as críticas de cinema audiovisuais 

que estudamos são postadas em um site que possui especificidades, de origem ou adquiridas, e 

acaba se tornando sua instância matriz. Por plataforma, entendemos a ambiência online que 

possibilita a distribuição e exibição dessas peças audiovisuais, as vídeo-críticas. Ao conceberem 

seus vídeos, os produtores desses conteúdos escolheram o YouTube como site matriz em meio 

a uma diversidade de possibilidades existentes (Vimeo, Dailymotion etc.).  

As especificidades do YouTube são visadas por esses críticos, sejam elas quais forem, sua 

popularidade, seus recursos de monetização ou seus mecanismos de socialização de vídeos. A 

partir deste capítulo, apresentaremos os aspectos característicos da plataforma e da sua cultura 

e como eles podem reverberar nas escolhas estilísticas das produções críticas.   

 

2.1. A CULTURA AUDIOVISUAL 

Em um primeiro momento, o cinema, apenas a magia e o espetáculo da grande tela. Depois, a 

televisão, o computador, portátil e pessoal, os consoles de videogame, GPSs, celulares... 

Segundo Gilles Lipovetsky e Jean Serroy (2009), em menos de meio século a humanidade saiu 

da tela-espetáculo (cinema) para a tela-comunicação. Saímos de uma realidade marcada por 

uma única tela para um estado denominado pelos autores de “tudo-tela”, uma época da tela 

global. Nessas circunstâncias, a presença das telas é uma constante em todo lugar e a todo 

momento. No século XXI, temos telas de todas as dimensões, “[...] tela para ver e fazer tudo” 

(LIPOVETSKY; SERROY, 2009, p. 12). Onipresente, multiforme, planetária e multimidiática, 

o estado da tela global vislumbrado pelos autores potencializa a percepção de que vivemos uma 

cultura da imagem.  

O tempo da tudo-tela de Lipovetsky e Serroy (2009) é marcado pelo aumento das dimensões 

das telas de cinema e pela presença de monitores em estádios e cerimônias oficiais, mas 

sobretudo pela multiplicação das telas individuais, tornando o celular uma tela receptora 

multiuso (fotografia, internet, fotos, televisão e cinema). Temos, portanto, um “homo ecranis” 

instaurando uma “ecranocracia” em uma proliferação da oferta midiática e crescimento da 

comunicação informatizada, o que leva a um número cada vez maior de indivíduos com acesso 

às mídias de maneira hiperindividualista de acordo com seus gostos (LIPOVETSKY, 

SERROY, 2009). O estado do “cada qual com sua tela”, inclusive, afirmam Lipovetsky e Serroy 
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(2009), preocupa muitos analistas da sociedade contemporânea pois a personalização excessiva 

de conteúdos tende a ameaçar o espírito crítico dos usuários, sujeitos que preferem trocar 

informações com quem pensa como eles do que participar de debates contraditórios.  

Ao longo das últimas décadas, no YouTube, acompanhamos uma multiplicação de relatos 

audiovisuais de experiências quaisquer. Das peripécias de animais de estimação e crianças, 

passando por registros privilegiados das apresentações de ídolos da música, até chegarmos ao 

uso do vídeo por empresas de comunicação que aliam tais conteúdos às suas correntes 

produções midiáticas ou mesmo já fizeram do audiovisual aquilo que de central tem a oferecer 

a seus seguidores. A multiplicação das telas, sobretudo as individuais, trouxe a realização e o 

consumo do audiovisual para muitos, descentralizou os processos de produção e distribuição e 

aumentou a demanda. De acordo com Robert Stam (2003), aprendemos a pensar e nos 

comunicar com imagens aliadas aos componentes do sonoro, fazendo com que nessa cultura 

visual em que vivemos, o audiovisual seja o próprio cotidiano e não uma parte dele.   

Antes de todo esse processo, já havia um cenário receptivo a sites de vídeo como o YouTube. 

Como Jenkins (2009) nos mostra, toda uma cultura participativa facilitou a popularização desta 

plataforma. Antes do YouTube, já se falava em cinema de garagem, jornalismo independente, 

redes de televisão em dormitórios. Para Jenkins (2009), o YouTube seria resultado de uma 

cadeia de transformações em curso no final do século XX. Esse cenário é marcado pela cultura 

do zine, parte da vanguarda política e cultural dos anos de 1970 e 1980. Além dela, as rádios 

pessoais e os jornais underground dos anos de 1960 são representativos da origem desse 

processo de descentralização do poder de comunicação. Jenkins (2009) entende que impulsos 

do “Faça Você Mesmo” (Do It Yourself) saíram dos zines impressos e chegaram aos vídeos 

caseiros em propostas de comunicação independentes e comunitárias. Assim, entende o autor, 

a cibercultura de nosso tempo tem origem em práticas do passado que se revelavam como uma 

contracorrente da grande mídia e traziam pessoas criando e consumindo conteúdos, se 

confundindo nas instâncias de produção e recepção.  

O YouTube, a proliferação de críticas de cinema em formatos audiovisuais e a demanda do 

público por elas surgem como consequência desse contexto moldado por uma geração 

alimentada pela cultura da imagem, que se comunica por memes, gifs e vídeos. Isso porque o 

audiovisual acabou ocupando esse lugar central nas vidas cotidianas. Há, segundo Lipovetsky 

e Serroy (2009), uma “cinematografização” crescente de si, com sujeitos que, por exemplo, 

projetam em games como o Second Life imagens de si mesmo segundo um modelo fictício e 

virtual próximo de referências cinematográficas. De acordo com os autores, os usuários se 
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representam, são roteiristas, realizadores e atores de suas próprias vidas em uma relação com o 

mundo que os leva a situações como colocar online suas intimidades. A cultura em questão é 

narcísica, marcada pelo desejo dos sujeitos de superexporem suas intimidades e suas 

identidades, seus gostos e suas opiniões (LIPOVETSKY, SERROY, 2009). Há, segundo os 

autores, uma ansiedade para extrapolar a condição de consumidor, visando a conquista de 

espaços de autonomia pessoal e, consequentemente, de poder por essas vias. Através do 

audiovisual, sujeitos ganham visibilidade e se afirmam no mundo. Nesse sentido, eles buscam: 

[...] construir-se apropriando-se do que está fora, colocar em imagem e em 

cena o mundo, um pouco à maneira de um repórter, de um fotógrafo, de um 

cineasta. Filmo, logo existo: agora existe em cada homem, em seu tempo livre, 

o desejo de ser “artista”, “cineasta”, a relação com o mundo sendo cada vez 

mais estética. [...] Numa época em que cada um pode ser o realizador-

distribuidor da imagem de si e também ator do próprio filme, o desejo 

manifesto é o de eleger-se como vedete, ser uma espécie de herói icônico. Um 

ego-star em circuito fechado, uma vedete de grupo, que reduz ao extremo o 

que o cinema havia criado como um sonho inacessível, intocável. 

(LIPOVETSKY; SERROY, 2009, p. 292 – 293) 

Como quaisquer searas contemporâneas, o exercício da crítica de cinema não escaparia à era 

da audiovisualização das coisas. As práticas do jornalismo cultural e da cinefilia contemporânea 

se realizaram nesse cenário. Uma geração de consumidores de produções críticas escritas em 

revistas especializadas, jornais e sites conseguiram meios de tornar públicas suas imagens e 

suas próprias percepções sobre os filmes nos populares blogs, tendo como referência seus 

críticos preferidos. Com sites como o YouTube, a realidade da crítica de cinema como produto 

audiovisual online  foi consequência de um processo que já vinha se delineando na blogsfera 

cinéfila.  

Nesse contexto, os criadores de conteúdo do nosso nicho possuem meios para criar, mas 

também se fazer conhecer, afirmam Lipovetsky e Serroy (2009), traduzindo uma necessidade 

de escapar da simples condição de consumidor, conquistando espaços de autonomia, 

construindo-se e apropriando-se do que está fora (LIPOVETSKY, SERROY, 2009). Nesse 

sentido, Suzana Kilpp (2010) afirma que 

Hoje, é insuficiente que sejamos espectadores de vistas heteronômicas do real 

simbólico, e nossa ambição se expande na produção de vistas singulares: 

queremos produzir e difundir vistas do mundo que acreditamos serem apenas 

de cada um de nós, como se, assim, pudéssemos conformar o mundo às nossas 

vistas, e, mais que isso, impor (ou apenas marcar entre outras) nossa própria 

tendência na imaginação do mundo. Ou seja, de sujeitos da humanidade, de 

um estado nacional, de uma etnia etc., chegamos a uma suposta menor parte 

indivisível do todo – a do eu, ou mesmo, a de nossos múltiplos “eus” – de 

onde pretendemos (re)imaginar o mundo de todos. (KILPP, 2010, p. 188) 
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No contexto em questão, não é só o desejo de audiovisualizar experiências e de se afirmar no 

mundo que tornou o vídeo na internet um instrumento popular de comunicação. Kilpp (2013) 

esclarece que há uma dimensão da técnica que tornou possível a concretização de tais desejos 

e que está à serviço da socialização de experiências entre sujeitos. Afinal, o audiovisual tomou 

essa proporção em nosso cotidiano porque existe uma relativa democratização da tecnologia 

com a simplificação dos processos de realização, edição e distribuição.  

É nesse sentido que vivemos um processo que Kilpp (2010) define como “audiovisualização da 

cultura”, que ocorre não pela abundância e heterogeneidade de práticas, mas pela oportunidade 

que as “máquinas de vídeo” oferecem a alguns usuários de participar da “experiência 

audiovisual”, protagonizando cenas da cultura. Segundo a autora, a dispersão e irregularidade 

de formatos, linguagens e estéticas, inclusive, têm relação com as cenas da cultura, 

protagonismos e usos dispersos e irregulares que fluem entre padrões, normalizações e 

controles tradicionais, fruto inclusive das tentativas da mídia tradicional de acompanhar esse 

processo e fazer frente a ele.   

Há uma geração de cineastas em curso que sem a liberdade dos equipamentos digitais, mais 

simples e leves, não teria acesso ao campo do cinema e, muitas vezes, não realizariam os filmes 

que fazem. Lipovetsky e Serroy (2009) escrevem sobre diretores que só conseguiram realizar 

seus trabalhos e chegar ao cinema por meio de uma técnica mais econômica e de manejo mais 

simples. Nesse sentido, existe uma democratização da realização audiovisual. Alguns jovens 

diretores, inclusive, exemplificam os autores, optam não mais pelos festivais como meio de 

difusão dos seus trabalhos e caminho de aquisição de público, mas por plataformas de vídeo 

como o YouTube, o Vimeo e o Dailymotion. Nesse sentido, no âmbito do nosso universo de 

estudo, é notável perceber como alguns realizadores de vídeo-ensaio na rede, como Arthur 

Tuoto e Gustavo Cruz (cujos canais no YouTube levam seus respectivos nomes), utilizam a 

produção crítica como forma de divulgar seus cursos e curtas.  

As transformações na realização e distribuição do audiovisual, com a facilitação dos processos 

de filmagem e edição por meio da praticidade de equipamentos e softwares e, sobretudo, a 

existência de sites de compartilhamento de vídeos como o YouTube popularizaram formatos. 

Assim, conforme Kilpp (2010), a cultura contemporânea é audiovisual não por uma questão 

meramente geracional, perceptível pela abundância de conteúdos em circulação realizado por 

jovens nativos da web do século XXI, mas também pela oportunidade que uma estrutura 

tecnológica deu aos usuários da internet de participarem da experiência audiovisual, trazendo 

como consequência uma multiplicidade de formatos, linguagens e estéticas do vídeo nos 
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ambientes da rede, afinal temos produções de diversos sujeitos, com múltiplos interesses nas 

plataformas de vídeo e discrepantes níveis de conhecimento no manejo dessas tecnologias. 

No segmento do YouTube que pesquisamos, por exemplo, há produções de imagem em níveis 

diferenciados. Do cinéfilo que se filma em casa ou em um homeoffice improvisado e que 

simplesmente quer fazer relatos para uma câmera, sem explorar maiores artifícios e 

possibilidades de montagem com imagens apropriadas das obras cinematográficas, a produções 

marcadas por uma atenção maior ao apuro técnico, explorando possibilidades de edição, 

dramatizações inclinadas para o humor, produção de vinhetas etc. Há também diferentes níveis 

de organização na realização, contemplando produções mais independentes centradas na figura 

do protagonista desses vídeos, que roteiriza, filma, edita e posta essas produções, a agentes que 

se articulam dentro de uma equipe com divisões de tarefas.  

Temos uma variedade de estruturas de produção que acabam refletindo em múltiplos resultados, 

propostas e usos da plataforma. Isso é possível graças ao fato de que alguns consumidores 

puderam audiovisualizar seus relatos por força de avanços tecnológicos e de que os produtores 

de conteúdos em modelos mais clássicos de comunicação acompanham de alguma forma esses 

processos sob pena de se tornarem obsoletos. Este cenário pressupõe a convivência de sujeitos 

com diferentes percepções sobre os “modos de se fazer as coisas”, sejam eles relativos ao 

cinema ou ao próprio vídeo, e isso poderá ser sentido na análise das produções objeto da nossa 

pesquisa.  

Robert Stam e Ella Shohat (2005) fazem algumas ponderações sobre o entusiasmo em torno 

desse processo que cabem destacar em qualquer análise e que dialogam com as declarações do 

videoensaísta Kevin B. Lee (2016) no capítulo anterior a respeito de padronizações desse 

sistema de produção de conteúdo. Os autores destacam que o processo de acessibilidade da 

técnica pela redução de custos de equipamento e simplificação deles e de seus processos de fato 

promoveram um certo nivelamento de posições sociais, mas é ingênuo pensar em uma 

democratização em sentido amplo pois para parte da sociedade a tecnologia ainda é muito cara. 

É nesse sentido que a crítica de cinema, mesmo nesse cenário de amplas possibilidades, segue 

como uma prática excludente no que tange a diversos marcadores sociais.  Lee (2016) observa 

como isso, no âmbito da produção de vídeo-ensaios, acaba gerando uma padronização de 

referências cinematográficas, gostos e pontos de vista sobre os filmes, afinal, mesmo que a 

tecnologia tenha feito emergir talentos da cibercinefilia na produção de críticas de cinema, o 

perfil sócio-demográfico do produtor de conteúdo que tem visibilidade na contemporaneidade 

difere muito pouco daquele que sempre fora percebido nas instituições mais tradicionais. 
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Apesar de todas as transformações nos processos produtivos, Stam e Shohat (2005) destacam 

como apenas um grupo de sujeitos monopoliza essa cultura audiovisual e, nesse sentido, o poder 

segue restrito àqueles que constroem, divulgam e comercializam conteúdos desde as práticas 

pré-digitais. A recomendação dos autores é por uma discussão sobre os novos meios que levem 

em conta também suas limitações: 

[...] a ideia de que os novos meios sejam capazes de permitir a transcendência 

das distinções de raça, classe, gênero e nação ignora a histórica inércia das 

estratificações socialmente produzidas. [...] apesar de tudo o que tem sido 

falado sobre a democratização e interatividade, o discurso tecnofuturista com 

frequência recorre a tropos de gênero, com origens na dominação ou na 

conquista colonial: abertura de trilhas, conquista do espaço, “ocupação da 

fronteira eletrônica”. O ciberdiscurso da revista Wired18 utiliza a linguagem 

do western para evocar os “espaços amplos” da internet, onde se está a 

“demarcar” um “novo território” sob a inspiração de uma “filosofia de 

pioneiro ou de colonizador”, definida pela “autoconfiança e ação direta”. [...] 

o fácil discurso da democratização pode servir para ocultar a cumplicidade 

dos novos meios com a cultura militar/de entretenimento/de informação. O 

perigo é que a democratização multimidiática se limite a uma minúscula esfera 

de privilegiados, e que a democracia cibernética venha a se assemelhar a 

outras democracias parciais, como as democracias escravocratas da antiga 

Atenas e da Revolução Americana. (STAM, SHOHAT, 2005, p. 418)  

 

2.2. AUDIOVISUALIDADES  

A cultura audiovisual contemporânea que destacamos questiona o estatuto de uma das suas 

mais tradicionais expressões do audiovisual, o cinema. Não é incomum perceber na literatura  

ideias sobre um “pós-cinema”, ou seja, a percepção do cenário do “tudo-tela” como um “túmulo 

do cinema” (LIPOVETSKY, SERROY, 2009).  

Em suas reflexões sobre o assunto, Francesco Casetti (2007) afirma que existiu uma 

transformação profunda na sociedade desde a metade dos anos 1990, emergindo da revolução 

digital uma pluralidade de suportes, ramos da indústria, produtores e modos de consumo. Nesse 

âmbito, destaca o autor, algo aparentemente estável como a teoria do cinema que se permitia 

fazer generalizações a respeito daquilo que é e do que não é cinema começou a enfrentar uma 

crise, fazendo teóricos perceberem a importância das observações sobre o contexto histórico 

nas suas conceituações e categorias.  

Desde os anos de 1980, afirma Casetti (2007), os filmes passaram a não estar apenas na tela do 

cinema, mas serem distribuídos em suplementos de jornais e revistas, entrarem na programação 

 
18 Os autores fazem referência no texto a uma capa da revista Wired que discutia o tema.  
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da TV, encontrar seu lugar em coleções de DVD e serem compartilhados entre cinéfilos em 

fóruns da internet. O autor nos esclarece que, por muitos anos, o cinema tinha uma única faceta 

e agora ele teria um cenário que multiplica suas características e o envolve em situações mais 

amplas e globais, alargando e confundindo uma identidade considerada estável durante anos. 

Nesse sentido, entende Casetti (2007), o cinema não possuiria mais identidade ou lugar, mas 

várias identidades e lugares e nenhum ao mesmo tempo. 

Lipovetsky e Serroy (2009) compreendem que a digitalização progressiva da sociedade fez com 

que as fronteiras entre vídeo e cinema, por exemplo, fossem cada vez mais nebulosas, com 

cineastas rodando seus filmes em vídeo digital e obras se apresentando a novas gerações como 

multimídia (DVD, livro etc.). Possivelmente, seja o momento, conforme Casetti (2007), de não 

pensar o cenário das multitelas propiciado pela tecnologia pelo viés do desaparecimento do 

cinema, mas entendê-lo como um novo contexto que transforma e adapta práticas tradicionais. 

A própria existência do nosso objeto de estudo contesta a teoria apocalíptica do 

desaparecimento do cinema, afinal a crítica de cinema como audiovisual celebra a imagem 

cinematográfica.  

Deste cenário, emerge a urgência de se olhar para essas telas pensando nos diálogos que elas 

estabelecem entre si em prol da construção de pontes de comunicação entre linguagens através 

de seus respectivos produtos, tornando complexos seus sistemas de produção de imagens, 

conforme abordamos no capítulo anterior (Fluxogramas 01 e 02). De acordo com Kilpp (2010), 

no contexto do século XXI, os conceitos costumam ser expandidos, nos permitindo interpretar 

os novos meios como derivados da cena tradicional, sendo frequente expressões como cinema 

expandido, televisão expandida, multitelevisão, pluritevê, vídeo transmídia, webcinema, webtv 

etc.  

Para Kilpp (2010), as fronteiras que existiam entre as possibilidades audiovisuais pré-digitais 

eram nítidas e solidamente definidas pela técnica, valoração estética e cultural, economia, 

política e condição midiática e/ou artística. Em comum, todas elas produziam movimento, eram 

audiovisualidades, mas existia uma natureza imagética que as distinguia, afirma a autora. O 

digital acabou hibridizando os processos, possibilitando diálogos e gerando novos formatos e 

nichos com natureza diversa daqueles do passado. Assim, a autora defende a compreensão 

dessas produções contemporâneas como audiovisualidades e não por denominações clássicas 

(TV, cinema etc.), ou seja, entender que as práticas em circulação possuem um mesmo rizoma 

que sofre mutações, distinguindo-se sempre e apenas a partir dele mesmo. Temos nessa visão 
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um mundo de leis próprias, ainda que a tradição siga existindo com suas essencialidades a serem 

apropriadas (Fluxograma 01 e 02).  

As especificidades de práticas tradicionais como o cinema foram dissolvidas em um domínio 

mais amplo dos meios audiovisuais. Os novos meios ofuscaram a especificidade midiática e a 

mídia digital passa a incorporar todas as anteriores, entendem Stam e Shohat (2005). Nas 

palavras de Mayer (2012), mais relevante do que nomear a particularidade dessas mídias é 

perceber como elas permitem um realinhamento de mídias existentes, compreendendo-as como 

processos interativos com o tradicional (Fluxograma 01 e 02). Nos últimos vinte anos, é mais 

seguro sustentar-se na ideia de audiovisualidades, que corresponde a uma virtualidade que, 

conforme Kilpp (2010), se atualiza no cinema, no vídeo, na TV e na internet, mas que 

permanece simultaneamente em devir, em potência, ou seja, imagens que se retroalimentam 

buscando em suas próprias fontes seus referenciais, se alimentando e sendo alimentadas pelo 

mundo cotidiano. 

A partir dessas ideias, podemos entender como a resenha de cinema em vídeo é um formato de 

crítica de cinema audiovisual que, entre outras referências, absorve como influência gêneros 

televisivos ou formatos típicos da internet como o vlog ou como o vídeo-ensaio tem inspirações 

em práticas do cinema. É notável perceber como as críticas de cinema presentes no YouTube 

que analisamos estabelecem diálogo não apenas com uma tradição desse tipo de conteúdo em 

impressos mas também com expressões audiovisuais que até então tinham pouca relação com 

o discurso crítico de cinema tudo a fim de instituir um “modo de fazer” vídeo-críticas possível 

em distintos formatos.  

No próprio consumo dessas audiovisualidades percebemos essa rede de influência das práticas 

tradicionais com traços de uma contemporaneidade. A natureza do vídeo digital na internet 

ainda replica a aparência e consumo habitual de plataformas analógicas ou analógico-digitais, 

como evidencia o uso e o visual dos players das plataformas de vídeo que nos remetem aos 

videocassetes e DVD players, uma vez clicado, a peça audiovisual sai de um estado de inércia 

como qualquer produto consumido offline (KILPP, 2010). Ao mesmo tempo, o vídeo digital 

permite a construção de uma outra temporalidade, mais interativa e com interferência do 

receptor (STAM, SHOHAT, 2005). A temporalidade é sugerida pelo produtor na peça 

audiovisual, mas ela não é necessariamente aceita pelos espectadores, que podem definir a 

duração, sequência e trajetória dos vídeos, desafiando até mesmo uma noção aparentemente 

cristalizada no meio, a autoria (STAM, SHOHAT, 2005). Nesse contexto, a autoria passou a 
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ser altamente questionada visto que tudo passa pelo crivo do coletivo, da remixagem, da 

colaboração e de um “fazer” simultâneo e que se normatiza a partir de respostas da recepção.  

 

2.3. DESCENTRALIZANDO PODERES? 

O YouTube propôs um modelo de comunicação homecasting com a possibilidade de serem 

feitos downloads e uploads de conteúdos audiovisuais via computadores pessoais para espaços 

virtuais que permitem a sua socialização, tendo um servidor central que acomoda tais produções 

(DJICK, 2013). Assim, supostamente, qualquer sujeito com uma câmera e com o mínimo 

domínio das ferramentas que envolvem as ações requeridas pela plataforma consegue divulgar 

seus vídeos nela. No entanto, conforme José van Djick (2013), é preciso ter cuidado ao se 

abordar o fenômeno pois suas possibilidades não representam a chegada de uma era pós-

broadcasting19 em uma teoria substitutiva das mídias que anuncia a obsolescência de práticas 

de produção e recepção relativas a modelos adotados na mídia de massa. Como vimos em Kilpp 

(2010), as produções que estão na plataforma se enquadram mais naquilo que autora entende 

como audiovisualidades.  

Buscando fazer jus às dimensões desse fenômeno, Mario Carlón (2013) retoma elementos do 

contrato de fundação do YouTube, como o primeiro vídeo carregado no site e o próprio slogan 

da plataforma, “Broadcast Yourself”, para entendermos como gradualmente o site foi 

incorporando e adaptando o modus operandi de outros modelos de comunicação. Assim, com 

o passar dos anos, o site abrigou não só vídeos caseiros marcados pelo improviso na execução 

como também produções caracterizadas por um elevado grau de sofisticação técnica e estética 

vinculadas a grandes corporações midiáticas.  

O cenário em questão pode ser compreendido pela história da plataforma. Como explica Carlón 

(2013), o YouTube foi criado por ex-funcionários da PayPal em 2005 e surgiu como uma 

maneira que seus fundadores encontraram de trocar vídeos pessoais cujos arquivos eram 

pesados demais para se encaminhar via e-mail. O primeiro vídeo do YouTube foi intitulado Me 

at the Zoo e era uma peça amadora de baixa resolução com 19 segundos de duração que trazia 

um dos fundadores do site em um zoológico falando para a lente da câmera. Carlón (2013) 

entende que existem ideias nesse vídeo que nos remetem ao slogan do site: a existência de 

 
19 O broadcasting é o sistema de produção e distribuição de conteúdos comumente associado à TV 

marcado pela centralização da realização da programação e pela ampla difusão da mesma (ponto-

multiponto).  
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produtores de peças audiovisuais amadoras como programadores da plataforma, definindo os 

conteúdos que lá serão publicados, além da percepção de que não é necessário que tais 

produções tenham qualquer status social para que elas ganhem guarida e possam ser vistas por 

muitos. Nesse sentido, Burgess e Green (2018) afirmam que durante anos o site gerenciou esta 

imagem de plataforma neutra de compartilhamento de conteúdo e não produtora dos mesmos.  

A política original bradada pelos porta-vozes do YouTube era pela democratização da produção 

audiovisual, um conceito que, inevitavelmente, traria conflitos ao ciberespaço e para o próprio 

site por suas pretensões. Segundo Carlón (2013), a ideia que os fundadores do YouTube 

queriam passar, a princípio, era que ali era um espaço construído e aproveitado por jovens 

detentores de uma cultura despojada, rápida, em rede, horizontal e não hierárquica. Dessa 

forma, explica o autor, a história do site foi marcada pela mobilização incessante do discurso 

da valorização do usuário “comum”, produtor de conteúdo, existindo no espaço um senso de 

comunidade e colaboração, mas também o destaque à possibilidade de tornar esses vídeos vistos 

por muitos, o “Broadcast yourself” do slogan, um esforço de democratização do poder a partir 

da possibilidade de participar da instância de produção de conteúdo.  

Conforme Carlón (2013), quando localizamos o YouTube na relativamente extensa história da 

midiatização audiovisual, não podemos nos desvencilhar do fato de que ele é uma novidade que 

se assume enquanto tal em um discurso institucional, abordando usuários interessados em 

colaborar com a produção de vídeos para o site pelos seguintes pressupostos:  

[...] Publique o que quiser, escolha o que você quiser publicar e o que quiser 

ver, quando quiser, na qualidade que quiser. De alguma forma, dizem-nos: 

até agora os outros decidiram quais discursos circulavam, quando e em que 

momento. Agora é você quem pode tomar tais decisões: tomar o poder na 

circulação discursiva. Nem mais, nem menos. (CARLÓN, 2013, p. 123) 

No entanto, como nos elucida Djick (2013), o YouTube é constituído por contradições. 

Podemos entender o site como uma plataforma multifacetada, com sua proposta do 

homecasting, mas também abrigando sistemas de produção, distribuição e consumos comuns: 

a) ao narrowcasting (TV à cabo) pela descentralização da produção com a delegação da mesma 

a produtoras e a realização de conteúdos para nichos específicos por vetores distintos; b) ao 

microcasting, por possibilitar que o usuário monte a sua própria programação ou que conteúdos 

sejam direcionados e sugeridos a consumidores específicos graças aos vestígios deixados pelos 

mesmos na rede; c) e ao broadcasting, já que um volume considerável de conteúdos abrigados 

na plataforma não tem mais o intuito de estabelecer comunicações interpessoais, mas são 

pensados por uma lógica semelhante a do ponto-multiponto.  
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Tendo em conta a história da midiatização, Carlón (2013) argumenta que o YouTube é de fato 

um novo movimento no que tange à circulação discursiva audiovisual, abrindo a possibilidade 

que usuários “comuns”, ou seja, fora do espectro da grande mídia, possam se utilizar dele para 

ganhar popularidade e construir uma carreira ao fazer circular seus vídeos em âmbito mundial. 

Da criação da plataforma até os dias correntes, é considerável a quantidade de sujeitos que 

ganharam notoriedade e status na cinefilia a partir da sua produção de vídeos sobre cinema na 

internet, sem o suporte de grandes corporações midiáticas, com equipes reduzidas e 

procedimentos de execução conduzidos por um simplificado aparato técnico. Na nossa tese, 

temos dois desses exemplos em destaque, os canais Entre Planos e Arthur Tuoto.  

Apesar das transformações que elencamos, sempre é importante frisar que há também muitos 

mitos em torno dessas trajetórias. Segundo Burgess e Green (2018), o YouTube foi mitificado 

por esta frequente formulação discursiva do site como uma esfera na qual o “talento puro” 

poderia ser convertido em sucesso legítimo e fama, uma geração de celebridades do “Do It 

Yourself” (“Faça Você Mesmo”). Os autores entendem que essa ideia de youtubers talentosos 

e não descobertos saltando para o “mundo da mídia” é fruto de ações da própria plataforma, 

que fomenta esta imagem com ações como concursos internos, por exemplo. No fundo, afirma 

Burgess e Green (2018), são iniciativas que frisam ainda mais a distinção do “mundo do 

YouTube”, criando um sistema próprio de celebritização de produtores de conteúdos, 

completamente apartado da mídia tradicional, um microcosmo, sobretudo naquilo que requer 

dos seus usuários para conquistar tal status.  

Por outro lado, não há como negar que o site representou um capítulo importante no processo 

de ascensão dos indivíduos na história da midiatização, rompendo com valores da mídia 

dominante, representando hoje um campo de tensões entre culturas diferentes. Por uma 

perspectiva antropológica conduzida por Carlón (2013), o YouTube é um site que levanta usos 

e costumes em um contexto de disputas pela atenção do público, dando a usuários a 

possibilidade de fazer circular seus conteúdos em espaços públicos como foi feito 

historicamente por pessoas públicas e emissores institucionais. Ao mesmo tempo, o site traz 

políticas e modelos de comunicação que estabelecem diálogo com as mídias tradicionais e é 

nesse espectro de contradições que o site segue como a plataforma de vídeo mais popular da 

web. 

 Burgess e Green (2018) enxergam a produção audiovisual como indício de uma cidadania 

cultural pois supõe o envolvimento de indivíduos em práticas e grupos que se formam ao redor 

de assuntos de interesse, identidades e preocupações compartilhadas. A grande questão é que 
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ainda existem entraves relativos a uma alfabetização digital que evidenciam como o ideal de 

democratização dos processos produtivos está longe de ser alcançado.  

Na história, interpreta John Hartley (2009), a alfabetização impressa foi marcada por altos 

investimentos públicos justificados com o argumento de que esse era o caminho para a produção 

de cidadãos modernos e de uma força de trabalho habilitada para a industrialização. O autor 

entende que o mesmo não ocorreu com as TICs (tecnologias da informação e comunicação) já 

que os sistemas de ensino responderam à era digital com proibições, inclusive o acesso ao 

YouTube em algumas instituições de educação é bloqueado. Apesar de algumas escolas e 

universidades ensinarem o uso das TICs, Hartley (2009) explica que o aprendizado voltado para 

demandas imaginativas foi pouco estimulado.  

Por esse histórico problemático com a alfabetização digital, a percepção pública de que agora 

todos podem produzir vídeos é problemática (e também, todos desejam produzir vídeos?). 

Hartley (2009) compreende que somente um grupo de curiosos, a maioria da geração y ou os 

nativos digitais, quiseram e puderam estar à frente desse processo, submetendo seus trabalhos 

a uma ética online de inteligência coletiva e melhoria cíclica não dependente de uma 

alfabetização oficial como o restante da população. Na perspectiva de Hartley (2009), são esses 

sujeitos que dominam estas práticas, adquirindo suas habilidades em um modo científico 

informal de aprendizado dos tutoriais, testando-as a partir daquilo que veem fazer, 

aperfeiçoando “modos de fazer” nesse espaço etc. Como consequência, barreiras de classe e 

demográficas fora da rede se reproduzem na esfera online, até porque a mesma integra o mundo 

“fora dela”, afirma o autor, tornando tudo não tão democrático quanto o discurso institucional 

costuma sugerir. Percebemos um reflexo disso no perfil dos jovens produtores de conteúdos 

audiovisuais sobre cinema que analisamos (Arthur Tuoto e Max Valarezo), ambos pertencem a 

esse perfil social delineado pelo autor e, não por acaso, ambos dominam a práxis de um formato 

de crítica notabilizado pelo arrojo da linguagem audiovisual empregada, o vídeo-ensaio.  

No cenário que compreendemos até aqui, Jenkins (2009) afirma que os que têm educação, 

habilidade, recursos financeiros e tempo para navegar pelas escolhas da rede terão 

oportunidades culturais e os que não têm dependerão cada vez mais de pontes estabelecidas 

pelas mídias já consolidadas e pelos antigos conglomerados do entretenimento. Assim, percebe 

o autor, as mudanças tecnológicas e econômicas oriundas de iniciativas como o YouTube na 

verdade criaram uma outra elite cultural e classes culturais desfavorecidas. Nesse sentido, 

somente usuários com competências tecnológicas conseguem se engajar mais profundamente 
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nos níveis de participação ofertados pela plataforma, sejam eles no âmbito da produção ou 

recepção de conteúdos: 

O YouTube segue sendo um site potencialmente propiciador de uma cidadania 

cultural cosmopolita – um espaço no qual indivíduos podem representar suas 

identidades e perspectivas, envolver-se com as representações pessoais de 

outros e encontrar diferenças culturais. Mas o acesso a todos os níveis 

possíveis de participação é moldado pelas lógicas e disponibilidades culturais 

da plataforma; e isso engloba motivações, competências tecnológicas e de 

capitais culturais específicos do site para participar de todos os níveis de 

engajamento que a rede oferece.20 (BURGESS, GREEN, 2018, tradução nossa 

p. 129) 

Ao indicar esses entraves, percebemos ser importante frisar que o usuário que não faz vídeos 

por não poder, não saber ou não desejar realiza-los não está necessariamente em uma ponta 

passiva do processo, como bem frisam Burgess e Green (2018). O discurso sobre a 

democratização do poder destacando apenas aqueles que produzem conteúdos repete a política 

de um sistema de mídia anterior a plataformas como o YouTube, afirmam os autores. Na lógica 

de uso do site, o consumo e as práticas da audiência são modos importantes de participação e 

não sinônimo da ausência dela. Há uma variedade de modos de participação no YouTube que 

ultrapassam a realização e concepção do vídeo tornando ainda mais complexo o debate sobre o 

exercício e a aquisição de poderes nesse cenário de comunicação.  

Pela leitura de Burgess e Green (2018), notamos que o letramento no YouTube não pode ser 

reduzido à capacidade de criar vídeos e consumí-los, mas também a uma ampla compreensão 

sobre o modo como o site funciona como conjunto de tecnologias e como rede social. Tais 

competências específicas da plataforma não são atributos somente de nativos digitais ou de 

quem tem familiaridade com tecnologias digitais e cultura online, mas também daqueles que 

entendem as ferramentas do cotidiano do site. De acordo com os autores, essa alfabetização 

implica ter competências específicas para navegar, se comunicar com os usuários, mantê-los na 

sua órbita e inovar no YouTube. Tudo isso é construído coletivamente, ensinado e aprendido 

como parte do modo como a plataforma desenvolve suas potencialidades e funções. Isso surge 

como mais um obstáculo na pretensa democratização pois somente aqueles que têm 

conhecimento desses meandros acabam conseguindo o status social.  

 
20 Tradução para: “YouTube remains a potential enabler and amplifier of cosmopolitan cultural 

citizenship – a space in which individuals can represent their identities and perspectives, engage with 

the self-representations of others, and encounter cultural difference. But access to all the layers of 

possible participation is shaped by the platform’s cultural logics and affordances; and it depends on the 

motivations, technological competencies, and site-specific cultural capital suficiente to participate at all 

levels of engagement the network affords. (BURGESS, GREEN, 2018, p. 129). 
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2.4. A PROFISSIONALIZAÇÃO DO AMADOR 

 A multiplicidade de agentes e a formação de uma comunidade interna colaborativa e auto 

letrada diversificou e profissionalizou a natureza de conteúdos audiovisuais gerados no 

YouTube. A produção audiovisual presente no site não pode mais ser simplificada pela divisão 

entre conteúdo gerado por amadores e conteúdo da mídia tradicional, existindo produções e 

iniciativas variadas como vídeos de arquivo da mídia tradicional postado por fãs, empresas de 

comunicação que postam no site suas produções televisivas, produtores que só criam na 

plataforma e outros que a utilizam como extensão das suas produções em outros espaços da 

rede, empresas que não são do setor de comunicação, grupos de mídia profissionais que 

surgiram na era do YouTube e possuem aparato semelhante aos da mídia profissional atuando 

em consonância com as demandas da era digital,  produtores independentes que se 

profissionalizaram, entre outros (CARLÓN, 2013; BURGESS, GREEN, 2018).   

No nicho de conteúdos que estudamos é sensível perceber a presença de canais cujas produções 

audiovisuais são centradas na figura do crítico, que, sozinho ou, eventualmente, através de 

parcerias com produtoras independentes, algumas delas deles mesmos, apresentam trabalhos 

com nível de profissionalização equiparável a grandes empresas de comunicação. O caso do 

Entre Planos, por exemplo, é sintomático desse fenômeno. Há, do outro lado, empresas da 

grande mídia que produzem críticas audiovisuais como uma extensão da sua estratégia de 

comunicação na rede, expandindo suas possibilidades e fazendo do YouTube uma possibilidade 

de hiperlink, como é o caso da Veja com as produções da crítica Isabela Boscov, todas 

associadas a produção da jornalista em seu blog para o site da revista.  

Com toda essa diversidade de agentes, Carlón (2013) destaca que uma das mudanças mais 

sensíveis na plataforma foi que ela deixou de ser dominada por conteúdos gerados por usuários 

(CGU) para abarcar uma volumosa quantidade de produções audiovisuais de profissionais 

pertencentes a cadeias da indústria do entretenimento ou por amadores que se 

profissionalizaram (CGP). Assim, um dos aspectos centrais dessa cultura audiovisual que 

merece ser sublinhado é a diluição da percepção sobre o que é amador e o que não é nesse 

ambiente ou mesmo a irrelevância que a ideia de vídeo amador tomou em virtude de uma 

sofisticação da gramática do vídeo para o YouTube pela própria comunidade.  

A estrutura do site nos fornece pistas de que a noção de amador no YouTube ficou para trás. 

Como destaca Sonia Montaño (2016) em sua pesquisa, no YouTube o usuário passou a ter a 

possibilidade de ser dono de um canal, território que lhe pertence e que nos remete a uma lógica 
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broadcasting, como se qualquer sujeito pudesse ter a sua própria emissora de TV, indicando 

uma profissionalização dos processos. Desde 2016, indica a autora, aspectos como a barra de 

navegação do site trazem indícios de uma distinção entre os usuários por sua produção 

audiovisual ou ausência dela, diferenciando aqueles que são exclusivamente espectadores 

daqueles que criam. Conforme a análise de Montaño (2016), o criador de vídeos para o 

YouTube tem acesso ao link “estúdio de criação” no qual pode acompanhar as visualizações 

das suas produções, receber dicas para atrair públicos ou anunciantes e realizar transmissões ao 

vivo, ou seja, entender aquilo que é eficiente ou não e, consequentemente, encontrar caminhos 

para se aperfeiçoar. Assim, o YouTube parece atualmente mais próximo da ideia de um site que 

estimula a profissionalização de produtores independentes, letrados na ambiência digital, do 

que distribuidor de produções amadoras como romantizado em seus primeiros anos.  

De acordo com Meili (2011), todo o aparato que o site disponibiliza ao produtor de conteúdos 

tem relação com a percepção do YouTube enquanto indústria audiovisual. Enquanto instituição, 

o YouTube entende que sua produção já se encontra dependente de condições econômicas, 

técnicas e sociais que envolvem relações entre agentes e estruturas que, por sua vez, legitimam 

caminhos de produção audiovisual. Nesse cenário, afirma Meili (2011), já é perceptível entre 

youtubers a disseminação de uma lógica profissional com rotinas de trabalho marcadas pela 

divisão de tarefas, percepção da necessidade de investimento inicial para a adequação do 

material a exigências estéticas, o que, consequentemente, tornará seus conteúdos circuláveis e 

os fará atingir o público necessário para gerar receitas e compensar àquilo que foi gasto. Essa 

profissionalização do produtor independente também vem como consequência da entrada das 

grandes empresas no YouTube, já que os realizadores menores se sentiram na necessidade de 

fazer frente a qualidade técnica das produções que contam com mais capital financeiro e 

recursos humanos, tudo para não perder espaço diante da nova realidade do site, afirma a autora. 

Nesse sentido, outro indício do alto nível de profissionalização em curso nas práticas do site 

(ou uma expectativa de sempre as alcançar no âmbito da técnica, estética ou administração de 

negócios) é essa competitividade entre os canais.  

Na configuração contemporânea, o YouTube tem dado visibilidade a um profissional 

independente que voluntariamente produz algo, mas sob critérios profissionais de qualidade 

específicos. Meili (2011) entende que estamos tratando de um sujeito que é fruto da própria 

percepção sobre a organização do trabalho assumida por muitos no século XXI com a 

emergência de agentes que se articulam por conta própria mas com alto padrão de 

profissionalização, possuindo conhecimento especializado, se organizando segundo modelos 
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inovadores, adaptativos e de baixo custo, atingindo metas antes conquistadas apenas por 

organizações profissionais etc. A autora afirma que esses sujeitos investem tempo e dinheiro 

em equipamentos, promovem soluções técnicas, participam de eventos, criam grupos 

organizados e comunidades autorreguladoras que resultam em um dado corpo de conhecimento. 

Tudo isso faz com que muitas vezes o canal do YouTube se torne a principal atividade 

profissional desse sujeito e faz da plataforma não apenas um portal, mas o meio audiovisual da 

nossa época, produto da cultura de jovens nativos digitais, abrigando uma convivência entre 

sujeitos que está longe de ser pacífica, afinal contempla a maioria dos agentes da vida social, 

como interpreta Carlón (2013).  

Para Meili (2011), toda essa configuração do site tem relação com a sua compra pela Google 

em 2006 quando já agregava 46% do mercado de vídeos online. Desde então, há sempre novos 

mecanismos engendrados para a monetização das produções do YouTube, tornando ele um 

ambiente amigável para anúncios publicitários, estabelecendo uma aplicação rigorosa da 

proteção dos direitos autorais, conforme já abordamos. O YouTube na contemporaneidade 

então oscila entre lógicas comunitárias (resquícios da sua origem) e comerciais. Por exemplo, 

o site tem ganhado a concorrência de outros espaços de compartilhamento de vídeo e outras 

empresas fizeram plataformas para acomodarem suas produções audiovisuais, como a Globo e 

a Uol aqui no Brasil, destaca Meili (2011). Segundo a autora, esses componentes fomentaram 

no YouTube uma lógica mercadológica, interessando ao site se construir como um ambiente 

lucrativo frente aos apelos dos seus concorrentes.  

No final dos anos 2000, existiu por parte do YouTube um movimento de atração de parceiros 

corporativos utilizando entre outros chamarizes a popularidade do site na rede (BURGESS, 

GREEN, 2018). Empresas de comunicação têm conseguido um grande volume de receitas 

através da plataforma, algo que nos primeiros anos do YouTube era exclusivo dos produtores 

de conteúdo chamados de amadores. Conglomerados da mídia tradicional passaram a produzir 

conteúdos para o site ou arquivar suas produções na plataforma, concorrendo por espaços do 

YouTube com o aglomerado de produções independentes que já eram nativas daquele ambiente. 

Conforme Kilpp (2010), empresas de entretenimento, televisão e cinema, por exemplo, 

passaram a disponibilizar suas próprias produções no site, fazendo a plataforma operar como a 

noção de TV na web em lógicas de estética, produção e formatos típicos de uma mídia 

tradicional.  

A presença das empresas no YouTube trouxe uma outra visão sobre o site. Para Burgess e Green 

(2018), as “descobertas do YouTube” são substituídas pelo “mínimo denominador comum”, ou 
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seja, vídeos que oferecem o mesmo que a mídia de massa oferece, gerando como efeito a 

transformação gradual da plataforma em uma televisão que por acaso está na internet, afinal os 

produtores independentes tiveram que seguir tendências de sucesso para acompanhar a nova 

realidade do site. Por sua vez, explica Carlón (2013), o interesse de grandes sites e de 

anunciantes da indústria do entretenimento nos produtores de conteúdo presentes no YouTube 

trouxe como consequência uma oferta crescente de vídeos calcados no espetáculo. Daí, por 

exemplo, podemos entender a preferência dos canais de cinema por pautas que giram em torno 

de grandes lançamentos da indústria e uma submissão a agenda do circuito comercial 

cinematográfico. Esse cenário nos faz compreender porque a produção de resenhas é mais 

prolífica na plataforma e também porque há uma adesão dos vídeo-ensaios no site para lógicas 

mercadológicas do jornalismo cultural, afinal os produtores passam a entender esses conteúdos 

como um grande chamariz de visualizações e como uma possibilidade de estabelecer relações 

com potenciais anunciantes que estão lançando seus produtos e serviços contemporaneamente 

às críticas.  

Essa preferência pelo consumo do espetacular atual tem outras explicações que dizem respeito 

às próprias dinâmicas de recepção de conteúdos propiciadas pelo meio. Ela vem de práticas do 

jornalismo cultural, com rotinas que antecedem o YouTube, mas também daquilo que Rose 

Marie Santini e Juan C. Calvi (2013) chamam de mercado livre, um cenário de recepção 

propiciado pela presença de produtos midiáticos no ambiente doméstico. O mercado livre 

fomenta uma oposição entre o consumo público e o privado que determina uma preferência por 

práticas de diversão e entretenimento popular no âmbito doméstico. Assim como a televisão e 

o rádio, afirmam Santini e Calvi (2013), o YouTube estabelece situações de consumo que não 

são regidas por normas e julgamentos sociais dando popularidade a comportamentos mais 

hedonistas e extrovertidos do ponto de vista do receptor desse tipo de conteúdo. 

Como vimos no capítulo anterior, a presença de empresas da mídia tradicional no YouTube 

gera um inevitável atrito com a comunidade nativa de origem do site, que enxerga como 

negativo os rumos da própria plataforma na contemporaneidade. O YouTube passou a ser 

questionado pelos usuários mais antigos que fizeram fama na rede na política do “DIY” (“Faça 

você mesmo”) e que enxergam nesse cenário de entrada de outros agentes uma ameaça à 

viabilidade de espaço de mídia alternativa que a plataforma prometera em sua origem. Sobre o 

tópico, Henry Jenkins (2009) entende que quando a tecnologia é disponibilizada a outras fontes 

que não as independentes, as motivações contraculturais, antinormativas, críticas e políticas por 

trás do movimento se diluem e isso teria acontecido com o YouTube a partir da entrada das 
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empresas.  Burgess e Green (2018) problematizam os pontos de crítica dos usuários nativos ao 

questionar se o YouTube de fato teve em algum momento a aspiração de ser uma mídia 

comunitária como reclamam, afinal, o site sempre se mostrou como um empreendimento 

comercial. Para os autores, o YouTube sempre teve um apelo comercial que apenas se tornou 

mais complexo com o passar do tempo.  

Assim, a oposição entre a cultura comercial e a cultura não comercial da plataforma seria 

equivocada, até porque, conforme vimos, os produtores amadores já se profissionalizaram e 

possuem um auto letramento sobre os usos do site que, muitas vezes, as empresas não têm. 

Muitas produções amadoras surgem como as que mais sabem utilizar todos os potenciais 

econômicos do site, enquanto empresas parecem utilizá-lo apenas como uma extensão da sua 

cadeia de oferta de conteúdos não acionando todas as potencialidades de sociabilidade do 

YouTube. Na lógica de produção do YouTube, o sucesso online se deve ao conhecimento 

fundamentado na ecologia comunicativa da plataforma e sua participação nela, sendo os atores 

que dominam essas frentes espécies de virtuosos nos domínios das práticas do site, entendem 

Burgess e Green (2018). 

O YouTube acabou se tornando um local de oportunidades semelhante a uma mídia comunitária 

não “apesar do seu potencial mercadológico”, salientam Burgess e Green (2018), mas por causa 

dele. A singularidade da plataforma que impulsionou sua rentabilidade como empresa foi o 

discurso da “democratização do audiovisual” na rede. Segundo os autores, a motivação 

comercial por trás do YouTube criou a possibilidade de participação na cultura do vídeo online 

para uma parcela maior de participantes do que antes. A tensão surge desse encontro entre 

usuários que viram no YouTube uma forma de ganhar a vida com a cultura participativa e a 

lógica corporativa que se intensificou com a entrada de agentes de comunicação que, 

historicamente, monopolizaram os processos.  

Para Burgess e Green (2018), as controvérsias entre os usuários e a empresa YouTube com a 

entrada dos agentes corporativos no site dão indícios de alguns aspectos em curso na dinâmica 

da plataforma: as relações de poder entre a comunidade e a empresa; o grau de investimento 

dos usuários na proteção do mercado de atenção do YouTube das intromissões da grande mídia; 

e a construção de limites simbólicos entre grupos de usuários líderes e uma massa de usuários 

imaginários. Os autores entendem que essas são controvérsias que nascem de mudanças 

percebidas na cultura do YouTube (a principal delas é a entrada de empresas da grande mídia 

disputando espaço com produtores independentes), criando discursos públicos sobre o fim da 

era de ouro do site que não condizem com a própria natureza da plataforma, sempre em 
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transformação e receptiva a todos os tipos de produções audiovisuais. Quando se abrem 

possibilidades tão amplas é inevitável que esse tipo de tensão entre usuários acabe aflorando.   

Percebemos que qualquer classificação de tipos de conteúdo do YouTube cerrada em suas 

características parece falha. A natureza dessa produção e os traços dos seus produtores são 

fluidos. Há conteúdos no YouTube que não se adequam na dicotomia “mídia tradicional” e 

conteúdos criados por “usuários amadores”. De acordo com Burgess e Green (2018), a 

dicotomia é falha, por exemplo, na caracterização dos agentes de upload, afinal há produtores 

de conteúdo como empresas como a Ford Models21 que não são agentes da mídia tradicional, 

mas estão na plataforma, possuem dimensão corporativa  e vídeos com qualidade profissional 

equiparada (ou até melhor) que a de canais de jornalismo ou entretenimento, iniciativas como 

as webtvs22 etc. Assim, a distinção entre produção profissional e amadora parece pertencer a 

um pensamento sobre produção, distribuição e consumo de mídia próprio de uma lógica distinta 

daquela aplicada na plataforma que estudamos. 

 

2.5. USOS POSSÍVEIS 

A despeito dos usos associados ao YouTube em sua origem (compartilhamento de vídeos 

pessoais), conforme o site foi sendo apropriado por seus diversos tipos de usuários e a empresa 

foi respondendo às suas demandas, a plataforma passou a contemplar na sua rotina finalidades 

variadas. Nesse sentido, o site é um espaço que define sua operabilidade a partir da própria 

criatividade produtiva e do consumo que seus usuários fazem dele.  

Por esse olhar, William Mayer (2012) percebe, por exemplo, como o YouTube funciona por 

vezes como banco de dados, uma plataforma que opera para usuários como uma espécie de 

grande arquivo do audiovisual contemporâneo, possibilitando a organização e criação de um 

complexo repositório de imagens. O autor propõe pensar na interface do site como uma 

biblioteca virtual já que ele é apresentado como uma página com inúmeras imagens em 

miniatura (as thumbnails) cujo clique nelas possibilita ao usuário acessar ou recuperar o registro 

audiovisual correspondente.  

 
21 Agência de modelos. 
22 Produtores de conteúdos cujos vídeos proposital e assumidamente lembram produtos de televisão, mas 

usam a internet como meio de distribuição de sua programação segmentada sem a necessidade de 

negociar acordos com canais de TV.  
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Contendo produções pensadas para a própria plataforma, mas também vídeos que são resultado 

de colecionadores e aficionados por TV e cinema que fazem uploads de materiais feitos por 

terceiros especificamente para estas mídias, o YouTube passou a ser um registro da cultura 

popular contemporânea global, produzida e avaliada por uma lógica de valor cultural que, 

definem Burgess e Green (2018), emerge de escolhas coletivas da comunidade de usuários do 

site. Nesse sentido, os autores destacam que  a plataforma trouxe à tona a cocriação popular da 

herança cultural, funcionando como um suplemento de práticas de manutenção de arquivos com 

bases institucionais (bibliotecas públicas, museus, empresas de mídia etc.), distinguindo-se das 

mesmas por não estarem atreladas a responsabilidades com entes governamentais ou privados. 

No caso do YouTube, a herança cultural é construída por uma massa diversificada de usuários 

que fazem uploads diariamente. 

Nesse espectro de discussões, Mayer (2012) entende que o que mais se destaca no site é a 

facilidade com a qual os usuários podem intervir no material que está lá. Como banco de dados 

de acesso livre, as audiovisualidades do YouTube podem ser atualizadas a qualquer momento 

por outra audiovisualidade na cultura da remixagem que é típica do fenômeno que estudamos, 

a crítica de cinema audiovisual. Segundo o autor, a interferência em materiais prévios gerando 

arquivos fundados em remixagens é uma singularidade do YouTube no que diz respeito ao seu 

caráter de banco de dados, tornando complexa a discussão sobre autoria, algo que, conforme 

vimos, traz tensões no âmbito jurídico, e a própria noção de arquivamento, afinal estão em curso 

produções que se apropriam e reverenciam um sistema de produção de imagens da mídia 

massiva clássica.  

Por tal ótica, se propõe perceber o YouTube como um vestígio da história do audiovisual com 

grande intervenção dos seus usuários. Seu acervo não fica inerte na plataforma e a ação dos 

sujeitos que navegam por ela não se restringe a colocá-los e retirá-las do ar quando bem 

entenderem.  

No que tange ao uso do site, Burgess e Green (2018) reforçam também a necessidade de abordá-

lo como parte do cotidiano de pessoas reais e como parte dos variados meios de comunicação 

que experimentamos. Nesses termos, afirmam os autores, o YouTube é um site de 

relacionamento social que utiliza a produção audiovisual como centralidade desta função. O 

usuário não utiliza o site apenas para assistir vídeos, mas também para ver aquilo que é sugerido 

a partir dele, fazer pesquisas, uploads, comentar, incorporar as produções em outros espaços da 

rede como sites e blogs, enfim, diversas ações que trarão benefícios a eles e aos produtores de 

conteúdo que têm ciência disso quando escolhem a plataforma como primeiro canal de 
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distribuição e exibição de seus vídeos em detrimento de outras já existentes. Nesse sentido, o 

YouTube é, antes de qualquer coisa, uma ferramenta social à disposição dos seus usuários, que, 

entre outras funções, podem ser produtores de conteúdo. 

Jenkins (2009) entende que, desde o princípio, o YouTube surgiu como uma alternativa ao 

modelo de aderência que foi dominante na internet. O autor afirma que o site não é uma 

“ratoeira” que atrai e aprisiona os usuários nele, nem prende seus conteúdos audiovisuais. 

Segundo ele, o modelo de negócio proposto pela plataforma cria valor através da circulação de 

vídeos, ou seja, da socialização, permitindo que sejam inseridos em diferentes mercados e 

ecologias sociais. Uma vez que a peça audiovisual está no YouTube, seu produtor perde o 

controle sobre sua circulação e não se preocupa com isso, pelo contrário, realiza movimentos 

para que isso ocorra e procura o site para realizar o upload de seus vídeos com esse objetivo, 

afinal, ele só terá qualquer tipo de recompensa econômica ou social através desta lógica de 

consumo e reapropriação. 

A própria plataforma responde ao caráter socializador das suas dinâmicas.  O recurso embed do 

player, que incorpora vídeos do YouTube em outras páginas (sites e blogs), por exemplo, 

permite que os conteúdos presentes no site sejam pulverizados. Kilpp (2010) entende que tal 

recurso, além de ajudar na popularidade de conteúdos com sua circulação, permite que alguns 

sites ajam como uma espécie de filtro diante de tantos vídeos presentes na plataforma. O site 

estadunidense Indiewire, por exemplo, faz isso com bastante frequência. Através do blog Press 

Play, o Indiewire costuma fazer postagens de vídeo-ensaios sobre cinema a título de 

recomendação a seus leitores23, ainda que parte deles esteja no Vimeo. Em outro âmbito de 

atuação, algumas empresas de comunicação utilizam a função em suas próprias páginas, como 

o caso da Veja, que disponibiliza os vídeos da crítica Isabela Bocov para o YouTube em seu 

blog no site da revista24, ou do Omelete, que sempre destaca as produções do Omeleteve feitas 

para a plataforma em postagens exclusivas para o site25. 

Assim, no YouTube, a criação de conteúdo muitas vezes é menos importante do que os seus 

usos dentro dos parâmetros das redes sociais. Por esse tipo de uso, na percepção de Jenkins 

(2009), para se desenvolver no site e obter ganhos com as produções não basta realizar peças 

audiovisuais criativas a partir de parâmetros próprios ou de cânones estabelecidos socialmente 

e postá-las no site, é urgente produzir vídeos que mobilizem ações na comunidade do YouTube 

 
23 Disponível em:  https://www.indiewire.com/t/video-essay/ 
24 Disponível em:  https://veja.abril.com.br/blog/isabela-boscov/vingadores-ultimato/ 
25 Disponível em: https://www.omelete.com.br/videos 

https://www.indiewire.com/t/video-essay/
https://veja.abril.com.br/blog/isabela-boscov/vingadores-ultimato/
https://www.omelete.com.br/videos
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e seus visitantes eventuais, estimulando a sociabilidade sugerida por força do vídeo, sua 

propagabilidade. Nesse âmbito, a utilização de ferramentas extra-audiovisuais dispostas pela 

plataforma são fundamentais.  

No site, o vídeo é veículo de comunicação e indicador de agrupamentos sociais. Como 

esclarecem Burgess e Green (2018), estão em curso na plataforma núcleos sociais e usuários 

líderes que fazem uploads de vídeos e movimentam ações em torno de suas produções, 

identificando e explorando oportunidades de aprimoramento e funcionamento do site por meio 

das suas práticas audiovisuais, angariando com isso posições de destaque na comunidade 

interna da plataforma e, eventualmente, chamando a atenção fora dela.  

A partir do que percebemos até aqui, o YouTube é parte de uma cultura participativa traçada 

por Jenkins (2014), sendo uma plataforma que estabelece as ligações entre tecnologias digitais 

mais acessíveis, conteúdos gerados por usuários e alterações nas relações de poder entre 

segmentos de mercado da mídia e seus consumidores que são convocados a participar 

ativamente da criação e circulação de novos conteúdos. Assim, defende Burgess e Green 

(2018), os debates sociais sobre o YouTube tratam mais de questões culturais e políticas do que 

estritamente tecnológicas, sendo sempre pertinente o questionamento sobre quem pode falar e 

quem chama a atenção; que compensações existem para a criatividade e trabalho; que incertezas 

rondam as várias formas de especialidades e autoridades; que vestígios dos usuários 

demonstram a alienação ou consciência deles sobre esses esquemas e quais são as 

consequências que sofrem pelas duas posturas. Tudo isso se reflete na maneira como as 

produções audiovisuais são concebidas. 

O caráter de rede social do YouTube é tão latente que tornou recorrente um olhar negativo sobre 

a promoção pessoal como motivação central da produção audiovisual presente no site. Nesse 

sentido, Burgess e Green (2018) percebem como passou a ser mais importante mover esforços 

para potencializar a propagabilidade de conteúdos do que testar narrativas e estéticas no modus 

operandi da produção de vídeos para o YouTube. Na verdade, podemos entender que as 

experimentações narrativas e estéticas de muitas produções que estão no site estão 

condicionadas ao engajamento do público por produtores que têm consciência e querem 

explorar uma alta performance desta funcionalidade. Assim, qualquer arrojo e experimentação 

estética está condicionada à validação da comunidade espectadora dos vídeos.  Por essa linha 

de entendimento, se consolidam “modos de fazer vídeos” aceitos e replicados na comunidade, 

que penetram no cotidiano e se tornam identificáveis como prática exitosa no âmbito da 

propagabilidade a partir da popularidade de casos conhecidos.  
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No nosso nicho de produção, o cinema, por exemplo, o Pipocando, canal brasileiro com a maior 

quantidade de inscritos26, chegou a publicar um livro dando dicas para interessados em produzir 

conteúdo na plataforma a partir de exemplos próprios. No livro, em uma seção chamada 

“Manual de sobrevivência do youtuber”, os idealizadores do canal Bruno Bock e Bruno 

Marchese (2016) fazem recomendações sobre linha editorial, roteirização, gravação, edição, 

criação de thumbs e divulgação a fim de manter o leitor a par daquilo que foi exitoso ou não no 

histórico do Pipocando de modo a criar uma possível referência a futuros youtubers. 

É importante ressaltar que a exploração da potência social do YouTube não é uma norma, mas 

uma escolha do usuário diante das possibilidades à sua disposição. Os atores atuantes na 

plataforma podem simplesmente apenas postar vídeos, criando um arquivo pessoal e não 

participar ativamente dessa faceta do site, o que diz muito sobre a produção em questão. 

Conforme Jenkins (2009), ao utilizar a plataforma, nem todo produtor de conteúdo deseja a 

visibilidade, muitas vezes ele já chega nessa ambiência com uma autoridade construída ou 

simplesmente utiliza o site para fins diversos e imprevistos. Por vezes, ainda que todo um 

suporte para o uso do site como rede social esteja à disposição dos usuários, as intenções dele 

são outras, ou seja, outros objetivos podem estar em curso, o que torna a plataforma sempre 

surpreendente e mutável em seus usos e práticas. O uso intenso de recursos de sociabilidade 

disponibilizados pelo site e assimilados na rotina dos seus usuários mais regulares revela muito 

sobre o projeto de comunicação em questão.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
26 Cerca de 4 milhões de inscritos até o fechamento da nossa pesquisa.  
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3. DEMANDAS DE SOCIABILIDADE  

A popularidade e funcionalidade do YouTube que enfocamos anteriormente têm vinculação 

com demandas da sociedade a respeito da produção, circulação e monetização de produções 

audiovisuais na internet. Todo o aparato tecnológico e as funcionalidades do YouTube serão 

cooptados para usos específicos por uma cibernefilia e trará impactos nas relações estabelecidas 

por esse grupo, atraído ou que se forma no entorno desses conteúdos e, consequentemente, nas 

lógicas de produção das críticas de cinema.  

Considerando a cinefilia como uma matriz cultural na qual tecnologias digitais relativas às 

plataformas de vídeo foram integradas em suas dinâmicas, percebemos transformações em 

alguns de seus processos, entre eles, o próprio ofício da crítica e seu consumo. As dinâmicas de 

sociabilidade entre os sujeitos que participam ativamente dessa matriz cultural (críticos e 

receptores das críticas) foram impactadas pelas novas tecnologias na medida em que outras 

possibilidades de conversação e estreitamento de relacionamentos entre apreciadores de filmes 

foram apresentadas.  

Podemos pensar como o caráter socializador da crítica, que gira em torno de reflexões, gostos 

e valores sobre os filmes, potencializado pelas novas tecnologias, estreitou as relações entre 

críticos e seus públicos a ponto de impactar a própria produção de conteúdo. As dinâmicas que 

se formam em torno da instantaneidade dos comentários do público no YouTube, as ferramentas 

socializadoras capazes de quantificar audiências como inscrições, likes e views, recompensando 

os produtores por esses números, a propagabilidade dos vídeos por outros espaços online, sua 

inclusão em um modelo de consumo de conteúdos ramificado por links e o impacto desses 

processos no status social dessas produções na rede e no próprio YouTube reverbera na maneira 

como esse conteúdo audiovisual é pensado em comparação com uma tradição do “modo de 

fazer críticas de cinema” legada pela crítica escrita.  

Em um primeiro olhar para esse cenário de estudos, todo o aparato tecnológico à disposição da 

cinefilia do século XXI trouxe como transformação, por exemplo, a possibilidade de realização 

de uma crítica de cinema como produto audiovisual. No entanto, estamos abordando também 

uma tecnologia que pelo seu potencial interativo tornou o crítico, seu produto, sua imagem e 

reputação publicamente vulneráveis (para o bem e para o mal) ao contradiscurso dos seus 

receptores, que buscam conversar entre si e com o autor da crítica na sua própria página de 

veiculação ou em redes sociais através de respostas e comentários públicos. Nessa esteira, a 

maneira como o crítico de cinema se enxerga e se apresenta para o público como um cinéfilo 
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dotado de autoridade também pode ser afetada e, consequentemente, nos indagamos em que 

medida todo esse contexto mexeu com uma práxis tão tradicional quanto a crítica de cinema, 

antes pensada predominantemente como conteúdo escrito consumido pela audiência em 

modelos de recepção clássicos como os dos jornais.  

 

3.1. DA CINEFILIA À CIBERCINEFILIA 

A prática da crítica de cinema na internet se dá associada à ideia de cinefilia em função do 

próprio caráter socializador que os meios digitais conferem a esse tipo de conteúdo ao 

pulverizar os debates. Conforme Álvaro André Zeini Cruz (2013), a cinefilia não tem única e 

exclusivamente a crítica como expressão, mas a produção de críticas de cinema está 

necessariamente relacionada com ela, com a relação do crítico com o grupo com o qual se 

identifica, recepciona seu conteúdo e interfere na maneira como esse discurso é pensado como 

produto comunicacional. Assim, para entender a crítica em vídeo do YouTube, precisamos 

compreender como se dá a configuração da cinefilia no século XXI.  

Segundo Cruz (2013), a compreensão da crítica de cinema como um tipo de conteúdo que 

demanda cinefilia ficou mais sensível na contemporaneidade em função de uma coexistência 

de ambas na mesma ambiência, o ciberespaço. O autor elucida como a crítica e a cinefilia 

acabam vivendo uma espécie de simbiose na contemporaneidade por terem muito em comum 

e por encontrarem na rede ampla possibilidade de expressão e diálogo, algo que proporciona 

encontros, mas também tensões.  

Antoine de Baecque (2010) traz a cinefilia como um movimento do público que foi estimulado 

por veículos especializados em críticas de cinema como a Cahiers du Cinéma, a Sight & Sound 

e a Positif por volta da década de 197027. Segundo o autor, essas revistas tinham como 

orientação editorial exaltar um prazer pelo cinema que não se restringia à obra, mas ao ato de 

discutir os filmes, trazendo a crítica para a centralidade do movimento. Conforme Carreiro 

(2009), essas publicações foram fundamentais para formar e convocar a cinefilia, ajudando a 

construir a ideia de cinema como arte através do exercício da crítica, do fomento à produção de 

discursos e discussões sobre os filmes. A prática da crítica de cinema, portanto, teve uma 

importância fundamental nesse processo de construção do senso de coletividade entre sujeitos 

 
27 O autor afirma que o fechamento de muitas salas de exibição e a queda da popularidade do cinema 

com a ascensão da televisão contribuiu para a formação dessa cinefilia através da crítica. 
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que tinham em comum um forte sentimento pelas obras e pelos artistas e o hábito (e prazer) 

pelo debate, a cinefilia.  

A cinefilia da década de 1970 estimulada pela crítica cinematográfica sacralizava a sala de 

cinema como espaço de experiência coletiva e canonizava os críticos das revistas. Mahomed 

Bamba (2013) entende que nesse contexto era estabelecido um modelo de relação entre o 

espectador e o fato cinematográfico que ia além do objeto fílmico e envolvia tudo aquilo que 

era dito inicialmente sobre o cinema nessas publicações, fetichizando os traços de uma primeira 

espectatorialidade  e destacando a paixão pelos filmes dos primeiros cinéfilos que se tornaram 

críticos e depois cineastas como François Truffaut e Jean-Luc Godard. A cinefilia pode ser 

compreendida como um movimento de prolongamento de existência da própria obra através do 

debate público estimulado pela crítica sendo: 

[...] uma espécie de olhar secundário dirigido para a situação do cinema. Daí 

a diferença: nossos predecessores fetichizaram filmes e autores. [...] tudo 

mudava: não se tratava mais de sacralizar apenas cineastas, mas também 

críticos, não apenas filmes, mas também textos, não apenas o cinema, mas a 

cinefilia. [...] Pois o cinema exige que se fale dele. As palavras que o nomeiam, 

os relatos que o narram, as discussões que o fazem reviver, - tudo isso modela 

a sua existência real. A tela de sua projeção, primeira e única que conta, é 

mental: ela ocupa a cabeça dos que assistem aos filmes para, em seguida, 

sonhar com eles, partilhar suas emoções, evocar sua memória, praticar sua 

discussão, sua escrita.[...] Ir ao cinema, assistir aos filmes, isso não se 

compreende sem esse desejo de prolongar sua existência pela fala, pela 

conversa, pela escrita. Cada uma dessas rememorações confere verdadeiro 

valor ao filme.  (BAECQUE, 2010, p. 32 - 33). 

Para muitos, a crítica cinematográfica encontrou o seu auge nesse período e esteve vinculada a 

esse forte desejo de apropriação da obra a partir do debate, estimulando uma existência 

socializada dos filmes. Bamba (2013) entende, entretanto, que a cinefilia não pode ser limitada 

a uma época, apesar da importância que o momento destacado por Baecque (2010) teve para 

seu protagonismo. O pesquisador entende a cinefilia como uma prática cultural e artística cujas 

expressões são adaptáveis ao tempo. Assim, destaca a importância de não reduzirmos a noção 

de cinefilia a uma certa cinefilia francesa da década de 1970. A cinefilia segue existindo e 

mobilizando a produção crítica como uma cultura que se estende e que se adapta ao contexto 

da cibercultura.  

Para Bamba (2013), o que caracterizará a cinefilia não é a configuração da recepção 

cinematográfica de uma geração específica, mas as similaridades nas manifestações de um 

grupo de espectadores, uma adesão desse coletivo às formas de mediação impostas pela 

instituição-cinema, recriando novas normas de recepção, qualificação de obras e consagração 
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de cineastas a partir de um sentimento sui generis pelos filmes em qualquer tempo. Assim, na 

cinefilia o que se vê, conforme o autor, é uma espécie de “museu imaginário” que o sujeito 

espectador cria para si, carregando-o na vida como parte de sua memória.  

De acordo com Bamba (2013), a cinefilia deve ser encarada como um sistema de organização 

cultural que gera ritos de olhar, fala e escrita sobre o cinema se adaptando de tempos em tempos, 

apresentando por vezes diversas configurações dentro de um mesmo lapso temporal, trazendo 

para práticas uma dimensão da espectatorialidade cinematográfica, materializando códigos 

compartilhados por um grupo etc. Assim, na visão do autor, é mais pertinente na 

contemporaneidade tratar da existência de cinefilias, enfatizando assim o papel do contexto 

cultural no arranjo desse grupo de receptores e das suas demandas de consumo por conteúdos 

sobre cinema como as críticas.  

No que tange à relação do público com o próprio cinema e com as dinâmicas de conversação 

sobre o tema, algumas transformações ficaram evidentes entre o período ilustrado por Baecque 

(2010) em sua obra referencial e aquele que estudamos. De acordo com Jonathan Rosembaum 

(2010), a contemporaneidade trouxe mudanças consideráveis no âmbito da cinefilia, 

desconstruindo, por exemplo, a compreensão de cinema como algo restrito àquilo que acontece 

em uma sala com uma tela de grandes proporções. Esse modelo não corresponde mais à 

descrição da experiência cinematográfica da maioria das pessoas no século XXI.  

Jullier e Leveratto (2012) destacam como a cinefilia pós-moderna ficou marcada por uma 

individualização, ou seja, por um consumo mais doméstico das obras. Para Néstor García 

Canclini (2008) essa é uma característica da cinefilia contemporânea que passou a ser modelada 

no início dos anos de 1980, quando o VHS chegou ao mercado e se transformou na forma 

dominante de consumo de filmes. Nesse sentido, tem sido notável na cinefilia contemporânea 

uma diminuição da resistência às telas menores e, consequentemente, uma relativa 

dessacralização das salas de cinema como único espaço possível de espectatorialidade.  

Na cinefilia contemporânea, o cinema nos termos tradicionais não desaparece mas se 

reconfigura. Nesse novo grupo surge a possibilidade de se pensar o cinema como uma atividade 

indeterminada de espaço através da qual nossa cinefilia é estimulada, gratificada e expandida. 

Nesse sentido, afirma Rosembaum (2010), a cinefilia assumiria um posto central na 

contemporaneidade, acima até do cinema, conferindo coesão às atividades classificadas 

enquanto tal28. Nessa configuração,  Jullier e Leveratto (2012) observam que a tecnologia 

 
28 Por isso o autor intitula seu artigo e o livro que o publicou de Goodbye cinema, hello cinefilia. 
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trouxe, por exemplo, o colecionismo das obras em sucessivas versões (VHS, DVD, Blu-Ray), 

possibilitando ao cinéfilo ter o objeto de sua adoração em casa, permitindo ao mesmo ser 

tocado, visto, consultado e exibido na estante para visitantes curiosos, estando ainda disponível 

em versões variadas (edições de colecionador com extras, versões do diretor, steelbooks etc.). 

Nesse sentido, frisam os autores, uma das transformações mais drásticas em comparação com 

o período mostrado por Baecque (2010) foi a entrada do filme na intimidade do cotidiano do 

espectador.   

No século XXI, houve um gradual processo de apropriação da cinefilia pelo mercado, 

materializando em produtos a paixão pelos filmes. Jullier e Leveratto (2012) entendem que, 

nesse contexto histórico, fica em destaque a figura do cinéfilo como consumidor, um 

proprietário, acumulador e classificador fetichista de capital cultural materializado em objetos 

como DVDs, Blu-Rays, pôsteres, edições especiais, bonecos etc. Nesse cenário, percebem os 

autores, a paixão pelas obras, seus personagens e artistas não se satisfaz apenas com as 

discussões e encontros com fãs de cinema em um modelo da cinefilia clássica, mas também 

implica consumir tudo relacionado com os filmes, ter no âmbito privado vestígios materiais que 

legitimam pública e pessoalmente o amor dos sujeitos pelas obras e por seus personagens. A 

formação de um nicho de exploração comercial trouxe, portanto, a materialização de uma 

paixão que a cinefilia clássica cultivava preferencialmente no âmbito mental e intelectual. 

O advento de tecnologias e a exploração do home vídeo pelo mercado também sofisticou a 

experiência doméstica com filmes. Jullier e Leveratto (2012) explicam que o espectador  passou 

a fazer a qualidade do acontecimento cinematográfico com aparelhos de som e TV que possuem 

cada vez mais funcionalidades e potência. Além disso, podemos acrescer, serviços online de 

distribuição de filmes como a Netflix e a Amazon Prime Video passaram a ter grande controle 

e investir na qualidade técnica das condições de exibição e recepção das obras. Assim, conforme 

Jullier e Leveratto (2012), a personalização e privatização do espetáculo se transformou em 

uma opção cada vez mais confortável e preferível se a compararmos com as dispendiosas saídas 

ao cinema. Diante disso, Cruz (2013) enxerga que a cinefilia encontrou na contemporaneidade 

o refúgio da experiência doméstica driblando algumas imposições de espectatorialidades do 

mercado. No novo contexto, o público escolhe uma programação desejada, uma forma de 

assistir aos filmes personalizada, por vezes, mais barata, que não se submete a horários, espaços 

específicos, direitos autorais, imposições de tamanhos de tela e quaisquer convenções 

comerciais, alterando a própria identidade do cinéfilo: 
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 [...] O cibercinéfilo não é um andarilho a se relacionar com paisagens urbanas 

enquanto sai à caça do Cinema num sentido de ritual; é um navegador desse 

meio virtual que faz sua busca de forma rápida e isolada dentro da sua própria 

residência utilizando-se de um aparato tecnológico. [...] Mudou-se não apenas 

o tempo desse rito, como a espacialização – tornou-se possível à cinefilia o 

desvencilhamento das urbes. [...] (CRUZ, p. 170) 

É às demandas desse grupo de consumidores de filmes que não se articulam ou estabelecem 

conexões apenas em cineclubes e outras formas de celebração coletivamente vivenciadas dos 

filmes que a crítica contemporânea atende e tenta se adaptar. O cinéfilo do século XXI é 

chamado nos trabalhos de autores como Carreiro (2009) e Jullier e Leveratto (2012) de 

cibercinéfilo tendo como elemento fundador a utilização de ferramentas tecnológicas para fins 

de comunicação e informação. Esse sujeito seria uma atualização do cinéfilo clássico tendo 

como diferencial alguns comportamentos modulados pelo contexto contemporâneo de consumo 

de filmes e dos conteúdos avaliativos e informativos referentes a eles.  

Há traços desse cibercinéfilo que Carreiro (2009) acredita valer a pena destacar: a procura pela 

crítica de cinema não mais nos jornais mas em espaços virtuais; a leitura de comentários sobre 

filmes e participação em fóruns, grupos e listas de discussão; a criação de veículos para a 

produção de conteúdos próprios e o uso das ferramentas gratuitas de divulgação deles na 

internet; o consumo das críticas dos colegas cibercinéfilos etc. Assim, Cruz (2013) afirma, o 

cibercinéfilo atua em diversas frentes simultaneamente: recebe links de filmes para baixar, 

driblando as imposições do calendário de lançamentos das distribuidoras, faz comentários no 

Facebook ou Twitter sobre a obra, conversa com outros cibercinéfilos em grupos, produz a 

crítica em alguma plataforma, vai no IMDB para pesquisar informações sobre o título, entra no 

Rotten Tomatoes para ver como a crítica internacional recepcionou o longa etc.  

 

3.2. O ADVENTO DA CRÍTICA CIBERCINÉFILA 

Com tantas possibilidades de interagir e tornar públicos os discursos sobre os filmes, a era 

digital trouxe para a cinefilia questionamentos a respeito da democratização do juízo cinéfilo, 

em virtude de uma pretensa pulverização da perícia cinematográfica, antes monopolizada, pelos 

diversos sujeitos em atuação na rede. Nesse âmbito de polêmicas, Jullier e Leveratto (2012) 

propõem pensar como no cenário da cibercinefilia emergiram sujeitos cujas carreiras foram 

construídas sem a mediação das grandes empresas de comunicação de uma era da radiodifusão.  

A efervescência e pluralidade de discursos na web trouxe à tona a fala sujeitos que tiveram 

possibilidade de ganhar visibilidade, algo que, conforme Bruno Carmelo (2019), potencializaria 
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uma diversificação dos olhares para o cinema. Além das ferramentas de publicização dos 

discursos, na visão de Jullier e Leveratto (2012), a web trouxe modificações nas condições de 

acesso às informações biográficas e filmográficas que constituíam a “superioridade” do cinéfilo 

clássico no âmbito da formação e repertório em comparação com os espectadores comuns. 

Nesse sentido, grupo de receptores com menor poder aquisitivo tiveram acesso a teorias e filmes 

raros disponíveis na rede que antes eram acessados por alguns poucos. Os autores entendem 

que a web trouxe para o cinéfilo a possibilidade de se tornar um autodidata, publicar na rede 

seu próprio juízo sobre as obras e formar repertórios independente da promoção de eventos 

culturais nos moldes que restringiam o poder de fala às elites parisienses na cinefilia clássica. 

Conforme Carmelo (2019), as plataformas online tiveram uma importância fundamental na 

construção de repertórios de uma cinefilia e na formação profissional de novos críticos, que 

através de treino e experimentações em espaço como blogs puderam se profissionalizar como 

produtores de conteúdo e sair da condição estrita de espectadores de filmes. O mesmo 

movimento se repete em espaços como o YouTube. 

Apesar de tudo o que foi exposto, temos que ser cautelosos nas afirmações pois, segundo 

observa Carmelo (2019), a World Wide Web tem apenas um potencial de horizontalizar os 

privilégios sociais e políticos e é ingênuo compreender que a proliferação de discursos críticos 

sobre cinema na internet está associada a uma efetiva concretização da diversidade de pontos 

de vista. Muitas vezes, o autor complementa, os discursos são muitos, mas acabam dizendo a 

mesma coisa pois há perspectivas sobre o cinema enraizadas culturalmente que promovem uma 

homogeneização das avaliações e argumentos. Assim, um estágio de diversidade de produção 

crítica no que tange ao olhar para os filmes, ainda está longe de ser alcançado em sua máxima 

potência, ainda que transformações tenham entrado em curso com as ferramentas digitais: 

Os cinéfilos estão em contato entre si, e esse contato é global e instantâneo. 

[...] Contudo, o primeiro efeito que a constituição desse novo espaço 

discursivo exerce é, de fato, no sentido favorável ao movimento de 

padronização das narrativas críticas. Afinal, a constituição dos discursos 

individuais desses críticos precisa perceber o contexto social em que vivem, 

um contexto marcado pela progressiva homogeneização das referências 

culturais, das práticas de consumo. Nesse contexto social, os valores locais 

são continuamente absorvidos pelos valores transnacionais. A globalização 

cultural, em todas as suas facetas (a cultura pop, as subculturas, a indústria 

cultural, a compressão do espaço e do tempo), exerce um movimento contrário 

à resistência cultural da nova esfera pública. Esse movimento nasce dos 

próprios críticos, a partir das referências culturais que compartilham, 

independente de onde estejam localizados, e é traduzido num impulso rumo a 

uma forte padronização das narrativas. (CARREIRO, 2009, p.14) 
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Nesse sentido, para uma democratização do discurso ser de fato implementada, todo esse 

aparato tecnológico deveria ser acompanhado de transformações sociais severas, mudanças em 

sistemas educacionais que de fato promovessem um amplo letramento digital, conforme 

problematizamos no capítulo anterior, diminuição das desigualdades sociais e melhoria das 

condições de trabalho de forma que outros extratos sociais pudessem se dedicar à atividade 

crítica em tempo livre ou como ofício.  Essa ideia de horizontalização da crítica no ambiente 

online precisa ser relativizada até porque que existem reações dos veículos tradicionais ao 

movimento e, nesse sentido, a tecnologia também acabou estendendo ainda mais os 

“tentáculos” das grandes corporações de mídia e mantendo os privilégios dos atores de sempre, 

afinal a importância de ser lido, visto e ouvido é norteada pelo domínio da tecnologia.  

Apesar dessas ponderações, não há como negar que a proliferação de discursos sobre cinema 

na internet trouxe a ascensão de uma crítica independente dos grandes veículos de comunicação 

tradiocionais feita por cibercinéfilos, sobretudo porque esses atores são os que mais têm 

fluência na rede. Carmelo (2019) categoriza esses sujeitos como críticos que não atuaram nos 

meios de grande visibilidade (sejam eles impressos ou online)  e veem na web uma oportunidade 

para contribuir com o debate crítico sobre filmes, por vezes não tendo o exercício da crítica 

como profissão. Conforme Cruz (2013), por não estar submetida a um corpo empresarial, essa 

produção muitas vezes é feita de maneira voluntária, movida pela paixão ou pela vontade de 

expressão, sem que o crítico seja necessariamente remunerado pelo seu trabalho. Essa crítica 

independente dos cibercinéfilos teria como ponto positivo a libertação das amarras 

institucionais, trazendo para a crítica online exercitada nesses termos uma liberdade maior de 

expressão do pensamento em função da sua independência do mercado.  

É preciso pensar que o exercício não remunerado da crítica cibercinéfila traz alguns problemas, 

entre eles, a baixa frequência das publicações e até ao abandono da atividade por falta de tempo 

para a dedicação ao ofício, o que, na interpretação de Cruz (2013), colabora para a construção 

de um fluxo de entrada e saída de novos atores muito intenso e por vezes difícil de acompanhar. 

Além disso, é importante relativizar impressões de “liberdade de expressão”, “independência” 

e do “crítico movido pela paixão” que o conteúdo do fã tendem a passar, muitas vezes  

representam mais uma  retórica desse grupo de criadores sobre seu próprio conteúdo do que 

algo que de fato ocorre na rotina de produção deles.  

Como abordamos no capítulo anterior, no contexto da produção para o YouTube há cada vez 

mais uma profissionalização do conteúdo antes considerado amador. Seguindo a narrativa 

biográfica do “o que era brincadeira, virou profissão”, esse grupo de atores toma consciência e 
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sabe que existem recursos à disposição para competir comercialmente entre si e com grandes 

estruturas midiáticas. Esses sujeitos tem cada vez mais consciência das possibilidades de 

atuação nessa esfera, tornando seus conteúdos tão atraentes para anunciantes como grandes 

distribuidoras, redes de cinema e marcas de produtos da cultura pop quanto aqueles produzidos 

por veículos tradicionais - até mais, tendo em vista que muitos deles conseguem ter alcance 

mais efetivo na rede do que produtores que ainda fazem críticas escritas ou audiovisuais nos 

moldes clássicos da comunicação de impressos e da televisão. Conforme visto no capítulo sobre 

a plataforma, esse tipo de conteúdo independente, típico da cibercinefilia, está cada vez mais 

profissionalizado e surge como a prática nativa da lógica mercadológica e midiática que se 

estabelece nesse outro contexto de comunicação.      

Paralela à ascensão da produção crítica independente, a figura clássica do crítico de impressos 

foi gradualmente perdendo o espaço nos jornais e revistas, primeiro com a crescente 

industrialização do jornalismo e em seguida com a crise editorial na contemporaneidade. Assim, 

em diferentes graus de êxito, os críticos com carreira consolidada em tempos pré-digital ou de 

uma web embrionária tiveram que se adaptar e se apropriar da diversidade de ferramentas e 

potencialidades da comunicação digital, conforme nos elucida Rafael Carvalho (2017) em sua 

tese. Nesse sentido, profissionais brasileiros de carreira consolidada nos impressos ou na 

internet do início dos anos 2000, como Pablo Villaça e Isabela Boscov passaram a investir na 

produção de críticas em vídeo, podcasts e no uso das redes sociais como ferramenta de 

publicização dos seus conteúdos e engajamento de leitores ou mesmo passaram a produzir 

conteúdos exclusivos para blogs, sites como Facebook e Twitter e canais do YouTube. 

 É nesse âmbito de produção que temos em curso um poder ou status do crítico de cinema não 

mais definido apenas pelos balizadores tradicionais do ofício como carreira, conhecimento e 

redes de contatos, mas também pela capacidade de autopromoção e de adaptação às tecnologias, 

ou seja, aos mecanismos de socialização de conteúdos online. O imperativo da adaptabilidade 

do crítico tradicional aos novos termos de consumo e produção da crítica revela a necessidade 

de acompanhar o próprio tempo, as novas demandas do público e a urgência de fazer frente ao 

crescente número de cibercinéfilos que têm fluência nesse cenário e também produz conteúdos 

sobre cinema cada vez mais bem recepcionados pelo espectador contemporâneo. Segundo 

Carvalho (2017), o movimento de integração às mídias digitais foi acompanhado pelo 

crescimento do papel do público consumidor/leitor da crítica, remodelando as relações de todos 

os atores nesse cenário, com críticos mais próximos do leitor, de outros críticos, cineastas e 
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produtores, compondo uma comunidade de intercâmbio de discursos que giram na “órbita” da 

crítica.   

 

3.3. UMA AUTORIDADE EM CRISE 

As transformações técnicas e no quadro de atores produzindo críticas fazem emergir 

particularidades nas formas de consumo desses conteúdos e todas as implicações desse 

processo. No contexto digital, Alexandre Curtis (2008) afirma que o público passou a ter fácil 

acesso a um grande volume de informações sobre os filmes, ganhando uma autonomia 

informativa. Nesse sentido, pontua o autor, a cinefilia que antes recorria exclusivamente a 

crítica veiculada nos jornais na ocasião da sua estreia em circuito comercial nacional passou a 

consumir uma gama mais diversificada de conteúdos nesse nicho de produção no século XXI. 

Segundo Mattias Frey (2015a), no âmbito da produção de conteúdos sobre filmes, existia de 

um lado as informações limitadas às campanhas de marketing das distribuidora compostas por 

aquilo que era divulgado nos meios por elas (trailers, pôsteres, releases etc.) e do outro lado 

estava a crítica veiculada geralmente no dia ou na proximidade das estreias dos longas. 

Atualmente, entende o autor, o espectador tem outros tipos de informações onde e quando quer: 

o site do filme, trailers online, críticas de outros países etc. O uso das redes sociais, por exemplo, 

observa Frey (2015a), indica uma outra compreensão do consumo de conteúdos sobre cinema 

não apenas na sua relação com a quantidade e com as fontes, mas também com o tempo. O 

autor argumenta que os espaços de tempo foram reduzidos em comparação a um modelo de 

consumo no qual o cinéfilo teria que esperar o dia ou o mês seguinte para o jornal ou a revista 

chegar às bancas e poder enfim saber quais as impressões das pessoas sobre os filmes em 

circulação no circuito comercial. O consumo desses discursos sobre as obras agora é diário, a 

cada minuto, a cada segundo.  

Nesse âmbito de discussões, Curtis (2008) compreende que a cibercinefilia produtora e 

consumidora de conteúdos sobre filmes forma uma ideia sobre as obras antes mesmo de ter 

contato com as críticas propriamente ditas a partir de informações em tempo real e com pouca 

filtragem. Isso acontece sobretudo no âmbito da recepção estrangeira dos filmes em festivais 

de grande visibilidade, reações de espectadores privilegiados que assistiram a sessões teste das 

obras e publicam suas impressões em redes sociais ou sites, notícias sobre os bastidores das 

produções etc. Seria contra toda essa inesgotável e diversa oferta de conteúdos que a crítica de 

cinema disputa a atenção do espectador dos filmes.  
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A web também trouxe para o consumidor desse tipo de conteúdo a possibilidade de comparar, 

comentar e contestar as críticas produzidas. Podemos destacar que no século XXI surgiram sites 

dedicados a isso, como os agregadores de críticas Metacritic e o Rotten Tomatoes, que fazem 

uma comparação entre os juízos dos críticos profissionais e entre eles e os do público, além do 

extenso uso de redes sociais (Twitter, Facebook e Instagram) para socializar impressões sobre 

as obras em circulação e outras plataformas criadas para esse fim específico, como o Letterboxd 

e o Filmow. Assim, avaliações, juízos e análises continuam em voga e sendo a força motriz e 

elemento caracterizador da cinefilia. Nesse sentido, a relação do público com a crítica de cinema 

(e com o crítico) segue como elemento fundamental, porém a imagem do crítico é suavemente 

dessacralizada. Ao consumir uma diversidade muito grande de conteúdos sobre filmes e ter a 

possibilidade e os meios de confrontar o juízo do crítico por vezes sem grandes filtros, o 

cibercinéfilo tem o potencial de ganhar mais autonomia em suas escolhas e ter uma menor 

subserviência ao juízo do crítico.  

 A proximidade dessas relações tem incomodado muitos críticos cujas carreiras foram formadas 

em modelos mais tradicionais de comunicação. Cruz (2013) destaca que eles costumam alegar 

que a proliferação de discursos sobre o cinema na cibercultura traz à tona a perda de espaço de 

uma crítica qualificada por falas de sujeitos que não teriam preparo ou conhecimento na área o 

suficiente para atuar de maneira tão determinante nas escolhas, formação do público e 

canonização de obras e artistas, reproduzindo “achismos” no lugar de argumentos 

racionalmente embasados.  Ao passo que a web democratizou em certa medida os discursos 

sobre cinema, autores como Curtis (2008) e Carreiro (2009) argumentam que esse processo 

levou a uma banalização das opiniões, valorações e análises dos filmes pelo próprio volume da 

oferta. A pluralidade de discursos típica da cibercinefilia torna difícil para algumas audiências, 

distinguir as falas que merecem ser levadas em consideração daquelas que não. Temos então 

um ambiente marcado pela dispersão, bem diferente da época na qual o espectador de cinema 

tinha o crítico dos jornais de grande circulação, legitimado por diversas instituições (o próprio 

jornal, o campo cinematográfico, as associações de críticos) como referência exclusiva a ser 

seguida.  

Todo esse estado de coisas traz desafios para sujeitos que ocupam a função de avaliar, 

recomendar ou analisar os filmes, o principal deles é criar estratégias para fazer seu conteúdo 

ser levado em consideração pelo público com o qual deseja dialogar.  Na perspectiva de Frey 

(2015a; 2015b), esses sujeitos que se tornam instâncias de consagração das obras desejam 

construir uma autoridade discursiva, ou seja, se constituir como um formulador de discursos 
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legítimos sobre o cinema condizente com as características e demandas do público 

contemporâneo. Como o cenário de igualdade de condições no exercício da comunicação é algo 

difícil de se concretizar trata-se de um processo marcado por tensões. Segundo Luís Mauro Sá 

Martino (2010), na web o que se tem é uma disputa pela atenção na qual o vencedor é aquele 

que consegue utilizar as melhores estratégias para atrair o seu público, dominar uma técnica ou 

ter mais tempo de atuação em prol desses objetivos. 

Tal qual ocorre em outras plataformas online, no YouTube acirram-se as disputas de poder pois 

temos vários sujeitos  concorrendo pela atenção de audiências e pela afirmação de suas formas 

de pensar não só o cinema, mas a produção desse tipo de conteúdo, a crítica audiovisual de 

cinema, assim como públicos que têm encontrado espaço para contestar as falas desses sujeitos. 

Do ponto de vista do realizador de vídeos, aquele que obtém êxito com essa construção de 

autoridade (algo que não possui fórmula e que demanda investigação específica caso a caso) 

consegue popularidade, likes, compartilhamentos, comentários e inscrições nos canais. É por 

essa construção de autoridade crítica que esses sujeitos formam suas carreiras, angariam 

anunciantes e estabelecem parcerias lucrativas.   

Estamos lidando com um segmento que, por ser revestido por uma ampliação da possibilidade 

de fala, proporciona encontros, mas também tensões e disputas, e o lugar da crítica e do crítico 

de cinema sempre pareceu urgente de afirmação frente às adaptações das práticas às novas 

tecnologias e também à influência da indústria do entretenimento. Como destaca Frey (2015b), 

a era digital com a retórica do “todos podem fazer críticas de cinema” fez a discussão sobre a 

legitimidade de fala (autoridade) ficar mais em evidência, mas há que se frisar que lidamos com 

um segmento que historicamente sempre foi marcado por uma preocupação muito grande com 

o reconhecimento público da legitimidade discursiva .  

Aos críticos de cinema de jornais e revistas impressos, atores que durante anos foram as únicas 

referências nesse segmento, sempre foi cara a construção ou manutenção da autoridade 

discursiva. É ela que garante, mantém e dá longevidade à carreira do crítico e a fidelidade do 

público a suas produções, as críticas. É nesse sentido que, como exemplifica Frey (2015b), na 

origem do cinema, foram mobilizados esforços para a crítica ser reconhecida enquanto discurso 

legítimo nos jornais frente a já estabelecida crítica de teatro, literatura ou artes plásticas.  No 

Brasil, Gadini (2009) nos relata como a entrada da indústria cinematográfica hollywoodiana 

nos cadernos culturais dos anos de 1980 a partir da agressiva publicidade das distribuidoras e a 

conversão da crítica em resenhas, breves recomendações de consumo de filmes no circuito, 
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preocupou críticos de cinema que temiam pela perda dos seus respectivos espaços nos meios 

impressos.  

Assim, a autoridade sempre foi uma preocupação entre os críticos de cinema por ser um 

elemento crucial na formação e manutenção de um público cativo e, consequentemente, na 

garantia de recompensas advindas dessa atividade, algo sempre visado por agentes que 

pertencem a segmentos de uma indústria criativa conforme Bourdieu (2002). No nosso nicho 

de produção, a autoridade é um tema sensível porque ela é ponto fundamental de garantia do 

apreço do público pelo trabalho dos críticos, é ela que mantém a fidelidade do consumo das 

críticas e consequentemente mantém seus autores como figuras publicamente relevantes. 

Portanto, é compreensível que um cenário de intensa concorrência e que põe em questão um 

modelo de autoridade já estabelecido traga para alguns críticos uma percepção preocupante 

sobre a realidade.  

Diante da proliferação de vozes que se articulam e ganham notoriedade na cibercinefilia, mais 

uma vez, os críticos de cinema demonstraram preocupação e alegaram existir uma crise de 

autoridade discursiva em um segmento no qual, como exemplifica Frey (2015b), o pôster de 

uma produção do porte de O Impossível  (2012, Dir.: J.A. Bayona) dá destaque a citações de 

perfis variados no Twitter e não mais às tradicionais aspas da crítica especializada. O caso 

evidenciou como os críticos tradicionais têm receio de ver suas respectivas autoridades 

discursivas fragilizadas com o advento desses novos atores, perdendo a relevância como líderes 

de opinião nos grupos de espectadores. Nessa esteira de discussões, Frey (2015b) afirma que 

tem sido cada vez mais frequente a publicação de artigos de autoria de críticos de cinema 

alertando para o fim da relevância da crítica na era digital. De acordo com o autor, acadêmicos 

e críticos tradicionais com carreira consolidada nos jornais impressos costumam projetar um 

cenário de “morte do crítico/da crítica” em face da digitalização dos processos e da disputa pela 

atenção das audiências com outros atores.   

Na visão desse grupo resistente ao cenário contemporâneo de produção e consumo de discursos 

sobre cinema, a conjuntura desse contexto coloca em risco o status e a instituição da crítica de 

arte e cultura de maneira geral. Alega-se, na leitura de Frey (2015a), uma preocupação com a 

“idiotização” da crítica de cinema em decorrência do processo de fragmentação da esfera 

pública propiciado pela cibercultura. Segundo o autor, esse tipo de pensamento costuma 

construir como lados antagônicos um modelo de crítica intelectualizada ensimesmada na 

análise e não na avaliação ou julgamento, ao menos explícitos, e do outro a expressão de 

pensamento mais popular que foge da esfera dos experts.   
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Diante da polêmica abordada, no lugar de entender que a era digital trouxe a possibilidade de 

que “todos podem fazer críticas”, nos alinhamos à percepção de Greg Taylor (2015), para quem 

a web democratizou o gesto crítico. Ao invés de associar o cenário de proliferação de falas sobre 

os filmes como uma gradual irrelevância da crítica de cinema, Taylor (2015) entende que, na 

verdade, passamos por um estágio de reafirmação do seu valor em uma cultura que tem o gesto 

crítico como algo central. Todos os discursos formulados nesse cenário sublinham valores como 

juízo, avaliação e análise de obras, seja a realização do sonho cinéfilo de também se tornar um 

crítico, apropriando-se muitas vezes de estruturas discursivas típicas da resenha para expor suas 

percepções sobre os filmes em circulação; seja através da produção de conteúdo em sites, blogs, 

redes sociais e canais do YouTube, que ainda detém gêneros discursivos opinativos em destaque 

na sua rotina de produção; ou mesmo plataformas como o Rotten Tomatoes e o Metacritic, que 

apesar de serem acusadas de desviar a atenção do público e simplificar juízos em médias 

matemáticas, fornecem links e baseiam suas notas de aprovação e reprovação de obras por 

médias atribuídas por críticos de cinema.  

Para Carvalho (2017), o desafio de chamar a atenção para si e para o seu trabalho, conquistando 

o reconhecimento do público, passa a ser incontornável em um contexto cada vez mais inflado 

e concorrido. Assim, no lugar de decretar um extermínio da “crítica de qualidade”, a 

contemporaneidade e suas demandas desafiam o crítico tradicional a se adaptar a uma outra 

realidade na qual, muitas vezes, ele não está mais protegido pelas seguranças de grandes 

corporações midiáticas em modelos clássicos de comunicação no âmbito da produção e do 

consumo, mas atua de maneira independente, por sua conta em risco. É por esse entendimento 

que compreendemos que a autoridade crítica não está mais embasada quase que exclusivamente 

na exibição de conhecimento ou repertório cinematográfico ou no domínio da escrita, mas em 

outras capacidades como domínio técnico das ferramentas de socialização de conteúdos e até 

mesmo na capacidade que esse crítico tem de se construir como uma personagem capaz de 

mobilizar uma cibercinefilia. Só assim esse sujeito conseguirá ter seu trabalho lido ou visto por 

um público cativo.  

Acreditamos que a crítica de cinema não perde espaço na era digital, ela só encontra um 

ambiente mais diverso e competitivo e que exige dela a formulação de estratégias mais criativas 

e eficientes para construir sua autoridade em meio a tantas outras vozes que encontram seus 

próprios meios de fazerem com que seus discursos sobre o cinema sejam igualmente 

reconhecidos pelo público que consome esse tipo de conteúdo. Taylor (2015) entende que mais 

produtivo do que estabelecer distinções entre uma boa e uma má crítica que os “anunciadores 
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da morte da crítica” estabelecem é compreender a radical redistribuição da autoridade crítica 

que a web 2.0 proporciona, legitimando uma pluralidade de formas e articulações da 

espectatorialidade avaliadora, do gesto crítico puro à análise mais complexa e embasada. 

 No lugar de romantizar esse cenário como uma “Nova Era de Ouro da Crítica”, Taylor (2015) 

propõe pensar o período que vivemos como uma “Era de Ouro da Avaliação”, uma época 

obcecada pelo julgamento público das coisas em circulação, que vai além do consumo de filmes 

e se expande para áreas como gastronomia, política, comportamento, moda, música etc.  

Analisar a crítica nesse contexto implica examinar uma variedade de espectatorialidades 

avaliativas articuladas na web.  

A crise do crítico de cinema com a atual configuração, segundo Carmelo (2019), também coloca 

em evidência o grau de desconforto desse ator social por não ficar mais dissociado do mundo 

real, apartado do seu próprio público e ensimesmado pela manutenção de relações 

exclusivamente com seus pares. O autor argumenta que os críticos de cinema passaram a 

reavaliar o seu lugar como profissional e agente mediador de obras e o que muda é a maneira 

de engajar o público nas deliberações sobre os filmes e o cinema em si. Assim, a ideia de ser 

puramente convencido pela crítica parece arcaica, fazendo com que, segundo Carvalho (2017), 

o propósito da crítica de cinema exercitada no ambiente online seja o de favorecer ou acender 

discussões sobre o cinema, antes de convencer o público sobre algo, extrapolando as barreiras 

do próprio site onde o conteúdo é inicialmente veiculado e indo para redes sociais, fóruns e 

grupos de discussão etc. Segundo o autor, descentraliza-se o poder de influência do crítico, mas 

não retira dele, como muitos alegam, a sua relevância e impacto de atuação: 

[...] a crítica ainda é capaz de consagrar e aclamar obras, elevar a carreira dos 

filmes e chamar a atenção para determinados agentes cinematográficos, mas 

faz isso de modo restrito, em escala menor, com alcance mais centralizado a 

partir de instâncias de recepção que se reúnem ao seu redor. Todos têm o seu 

público, agrupamento difícil de mensurar, mas que poderá ser impactado, de 

forma ou de outra, pelo trabalho dos diversos críticos que se espalham pela 

rede.” (CARVALHO, 2017, p. 227) 

Em sua tese, Carvalho (2017) entende que a pulverização dos espaços destinados à crítica e o 

crescente número delas fez os profissionais mirarem, de maneira consciente ou não, para grupos 

específicos, cinefilias que se identificam com um crítico ou tipo de conteúdo crítico em 

detrimento de outro. Assim, muda-se a forma como podemos mensurar uma autoridade crítica. 

No lugar de um alcance e influência amplo e generalizado, os críticos procuram ser eficientes 

em grupos reduzidos, “bolhas” cibercinéfilas que os reverenciam e levam suas produções em 

consideração no momento de suas escolhas como espectadores de filmes.  
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Assim, podemos concluir que a crítica tradicional e que levanta a defesa da “morte da crítica 

de cinema” sempre dialogou e continua dialogando com o seu grupo de receptores na internet, 

a diferença é que um outro grupo de atores conseguiu estruturar sua legitimação discursiva na 

relação com um outro grupo de consumidores. Nesse sentido, Taylor (2015) entende que a 

questão central não é perceber se uma crítica amadora emergente julga os filmes de maneira 

correta como a academia ou a crítica jornalística, afinal essas produções enfrentam os objetos 

de forma e com quadros referenciais distintos. A questão central que surge na 

contemporaneidade é como e com que finalidade cada conteúdo avaliativo/de julgamento sobre 

cinema se expressa nas comunidades que os consomem e se formam no seu entorno e se os 

esforços do produtor dessa crítica são eficientes nesse propósito, daí um papel cada vez mais 

relevante da sociabilidade na produção crítica online. A era do julgamento na web traz à tona 

uma cultura do nicho na qual ao invés do monopólio da avaliação por um grupo específico, 

temos diversos grupos em operação que são contemplados pelos variados discursos valorativos 

que circulam (os fãs da cultura pop, os entusiastas dos clássicos, os que cultuam títulos B de 

horror etc.).  

Há o risco dessas diversas “bolhas sociais” criarem públicos ainda mais ensimesmados e 

proposições pouco dialógicas. Carmelo (2019) afirma que nessa dinâmica social é cada vez 

mais frequente a situação na qual o público se acomoda em conteúdos que validam o seu próprio 

gosto. Por essa lógica, ao contrário do que muitos supõem, o crítico também fica em uma zona 

confortável blindando-se mais do contraditório do que expondo-se a ele, ainda que a web 

forneça um suporte para o estabelecimento de interações. 

Há ainda outros mitos sobre a interação do crítico com o seu público, que, no entendimento de 

Carvalho (2017), não se faz de forma tão dinâmica e proativa quanto se imagina. O autor 

argumenta que mesmo veículos e produtores de conteúdos que se declaram democráticos em 

sua relação com seus receptores, por vezes, não usam espaços como redes sociais e barras de 

comentários para dialogar com o público. Assim, a interação acaba em muitos casos restrita aos 

receptores da crítica, que transformam abas de comentários em fóruns de discussão onde 

somente eles interagem sem a participação do crítico. Nesse sentido, apesar de existirem 

espaços de interação crítico-leitor, a relação entre esses sujeitos, no fim das contas, acaba tão 

vertical quanto àquela instituída nos moldes clássicos do impresso e é em meio a essas 

contradições que a crítica online é exercitada.  
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3.4. O CRÍTICO E SEUS SEGUIDORES 

No âmbito dos estudos da crítica pela perspectiva da retórica, já era abordada com frequência a 

importância de uma adaptação da apresentação desse discurso ao público a fim de facilitar 

processos de aderência a uma causa defendida. Nesse sentido, é importante ter em conta, por 

exemplo, a etapa da invenção, na qual o formulador de um discurso extrai de uma realidade 

elementos que passarão a compor a estrutura da sua fala, funcionando como uma espécie de 

prospecção a fim de estabelecer a melhor situação de comunicação possível. Regina Gomes 

(2006) entende que, na formulação do discurso crítico, são levados em consideração acordos 

tácitos entre o formulador do discurso e seu público, algo que reverbera em argumentos e 

escolhas estilísticas utilizadas. Nesses termos, o crítico: 

[...] utiliza manobras interpretativas aparentemente lógicas, convertendo 

inferências em conclusões, modelos heurísticos em premissas tácitas. [...] é 

necessário que o público admita essas premissas como aceitáveis para o 

estabelecimento do acordo [...] o argumento retórico do crítico deve, 

sobretudo, se ajustar às preconcepções do público. O crítico deve saber que 

tipo de comentário o leitor deseja e aceita e também que grau de originalidade 

se requer de acordo com as circunstâncias institucionais impostas. (GOMES, 

2006, p.2-3) 

A formulação da crítica de cinema se alinha a uma premissa básica da retórica de Chaïm 

Perelman (1997): a escolha de caminhos argumentativos que já tenham uma adesão prévia. O 

discurso retórico tende a ser uma fala que se adapta às circunstâncias, no caso, um quadro de 

espectatorialidade prévia que diz respeito a concepções sobre o cinema em curso na sociedade 

aderidas pela comunidade com a qual a crítica se comunica. Em muitas situações, não se tratam 

de escolhas cinicamente calculadas pelo formulador do discurso crítico, mas expedientes que o 

sujeito crítico utiliza por identificações que possui com o público que recepciona sua fala.  

De acordo com Roger Silverstone (2002), em circunstâncias como as da crítica, está em curso 

um grau de identificação entre o formulador do discurso e sua audiência, pois apenas se pode 

persuadir quando se “fala a linguagem dela”. Em retórica, aborda-se o conceito de topoi, 

molduras de significado compartilhadas e compartilháveis por produtores e receptores, ou seja, 

são “[...] o familiar sobre o qual se baseia o novo, o óbvio e dado-por-certo sobre o qual se 

formam surpresas e se solicita atenção” (SILVERSTONE, 2002, p. 70), fornecendo estruturas 

para a compreensão. A detecção desses topoi é fundamental para o entendimento desses 

conteúdos, encontrando a audiência (o público) nos textos (escritos ou audiovisuais): 

[...] examinar como os significados são produzidos e arranjados, de modo 

plausível, agradável e persuasivo. É explorar a relação entre o familiar e o 

novo; decifrar a estratégia textual. [...] é também investigar a audiência; 
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encontrar onde e como é colocada no texto; compreender como os lugares-

comuns se relacionam com o senso comum; como a novidade é construída 

sobre uma base familiar; e como truques são criados e os clichês são 

mobilizados em mudanças de gosto e estilo. [...] A retórica pública em palavra 

e imagem, estruturada pelo ângulo da câmara e pelo tom de voz, pelas formas 

familiares de representação e reflexibilidade; pelas guinadas de argumentação, 

debate e apelo; pela articulação de uma cultura pública, nunca inocente, 

adulatória para enganar; misteriosa, mistificante; oferecendo, alegando, 

desafiando uma realidade.” (SILVERSTONE, p. 76-77) 

Entendemos que quando tratamos de um discurso direcionado a sujeitos que possuem algum 

conhecimento e experiências prévias sobre aquilo, seja de que nível de profundidade for, há um 

conjunto de caminhos argumentativos (teses, métodos, gostos) admitidos socialmente.  

A cibercultura para André Lemos (2013) tem como imperativo categórico a interconexão e, 

consequentemente, a formação de comunidades virtuais, fazendo com que a dinâmica habitual 

do menor dos artefatos nesse contexto seja marcada pelo recebimento de informações, produção 

de respostas e, sobretudo, pelo desenvolvimento de coletividades por intermédio de afinidades 

de interesse, conhecimentos, projetos mútuos, processos de cooperação ou de trocas. 

Entendemos que a relação entre crítica e coletividade assume algumas peculiaridades nesse 

contexto e é determinante para a formação de microcosmos cibercinéfilos que têm a crítica no 

centro do seu pleno funcionamento.  

No âmbito da produção de críticas, Taylor (2015) compreende que os julgamentos dizem mais 

sobre seus emissores e sobre suas respectivas situações culturais, como se posicionam em um 

cenário de tensões e de formação de comunidades identitárias em torno dos bens culturais, do 

que sobre o objeto dos discursos em si. Assim, quando uma crítica acadêmica propõe uma nova 

teoria ou quando um crítico cibercinéfilo celebra algo rejeitado por elites culturais, por 

exemplo, torna-se evidente que: 

Avaliações reafirmam ou desafiam nossa relação com nossa própria 

identidade, que é amarrada com nossa relação com a cultura e a sociedade; 

quando avaliamos, nos situamos na arena social daqueles que compartilham e 

não compartilham nossos gostos, mas também tentamos avaliar e sentir 

(genuinamente sentir) nossas complexas reações emocionais e psicológicas. 

Quanto mais de perto avaliamos, mais somos convidados a confrontar nossas 

próprias respostas de gosto iniciais e esse enfrentamento por si só se torna 

veículo da nossa própria auto-definição em progresso, o processo pelo qual 

nós continuamente nos arremessamos contra o mundo mas também contra 

nossos próprios sentimentos. No processo, claro, também aprendemos um 

pouco mais sobre o trabalho em questão.29 (TAYLOR, 2015, tradução nossa, 

p. 36) 

 
29 Tradução para: “Evaluation reaffirms or challenges our relationship to our self-identity, which is itself 

bound up with our relationship to culture and society; when we evaluate, we situate ourselves within the 
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Nessa pesquisa, iremos tratar de um conteúdo em torno do qual se pode criar uma conversa 

graças às características expressivas do objeto em discussão que ressoam em comunidades de 

receptores, mas também por força de fatores como recursos tecnológicos, forças econômicas, 

redes sociais que conectam pessoas e que tornam determinados produtos mais circuláveis (mais 

visíveis) do que outros em sistemas de recomendação “orgânicos”. A prospecção da 

receptividade público faz parte de todo o processo de criação dessas críticas audiovisuais em 

respostas positivas ou negativas aos vídeos publicados nos canais ao longo das suas trajetórias, 

iniciativas que foram bem ou mal recepcionadas tendo como parâmetro números fornecidos 

pelo próprio YouTube que acabam se tornando guias para futuras produções (número de 

visualizações, média de tempo das visualizações por vídeo). Essa lógica de acompanhamento 

da recepção dos vídeos é sugerida como rotina na plataforma a partir das seções de 

gerenciamento dos perfis dos canais no YouTube Studio ou mesmo de feedbacks do público 

em comentário e são acompanhados com atenção por parte de alguns produtores. 

 Tendo como referência o trabalho de Jenkins (2014), podemos entender que estamos diante de 

um modelo de comunicação que tem uma centralidade na dimensão técnica, mas também uma 

dependência muito grande das audiências (as cinefilias em curso) por traços característicos do 

próprio conteúdo. O YouTube convoca um modelo de socialização de relatos marcado pela 

propagabilidade, nos moldes propostos por Jenkins (2014). Para o autor, a propagabilidade diz 

respeito ao potencial técnico e cultural de compartilhamento de conteúdo pelo público por 

motivos próprios com a permissão ou não dos detentores dos direitos autorais dos mesmos.  

Segundo Jenkins (2014), sites como o YouTube convocam uma cultura participativa na qual o 

receptor não é, exclusivamente, um consumidor de imagens, mas molda a mesma (direta ou 

indiretamente), a compartilha, reconfigura, realiza ações sobre ela e também as elabora. Assim, 

elaborar estratégias para tornar convidativa a realização dessas ações se tornou um tópico 

constante na rotina de quem realiza e publica vídeos na plataforma, tornando a recepção dessas 

peças audiovisuais um elemento fundamental na realização de estratégias para a concepção das 

mesmas. Nesse sentido, o YouTube é uma plataforma que convoca do seu produtor uma atenção 

a ações em torno dos vídeos (likes, visualizações, compartilhamento), o recompensa  com uma 

 
social arena of those who share and do not share our tastes, but we also try to assess and feel (genuinely 

feel) our complex emotional and psychological reactions. The more closely we evaluate, the more we 

are invited to confront our own initial taste responses, and this confrontation itself becomes a vehicle 

for our own ongoing self-definition, the process by which we continually pitch ourselves against the 

world but also against our own feelings. In the process, of course, we also learn a little more about the 

work in question.” (TAYLOR, 2015, p.36) 
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maior visibilidade dessas produções na própria plataforma a partir dos bons números que obtém, 

e, consequentemente, traz para ele, nesse processo, autoridade de fala e retorno financeiro.  

A ideia do conteúdo propagável e de que há um retorno (econômico e social) em razão dessa 

propagabilidade não é uma novidade do YouTube, como reforça o próprio Jenkins (2014). 

Antes da web, a prática social do “boca a boca” era responsável pela recomendação de 

conteúdos em circulação, exemplifica o autor. O que acontece é que na web, argumenta Jenkins 

(2014), a propagabilidade ganha um escopo e uma velocidade exponencialmente maiores 

graças às ferramentas disponíveis. O produtor atento a essa característica do ciberespaço sabe 

utilizá-la de modo aderente ao seu conteúdo garantindo sua relevância no competitivo 

ciberespaço de disputas discursivas que vimos se formar no nicho que estudamos. É com essa 

mentalidade que o crítico garante a fidelidade do público a suas críticas, fazendo frente a sua 

concorrência, formando uma comunidade de seguidores fieis no seu entorno que criam 

expectativas sobre as suas publicações e realizam ações em prol de benefícios e recompensas 

para o emissor.  

Braga (2006) entende situações como a que destacamos como a formação de um sistema de 

respostas a instâncias produtivas através de dispositivos ofertados pelas plataformas midiáticas. 

Pela perspectiva do autor, a recepção não se esgota no ato de fruição, reverberando em uma 

produção intensa de respostas àquilo que está em circulação, sendo, por vezes, um processo de 

produção de conteúdo. Nesse sentido, os receptores expressam, por intermédio de dispositivos 

midiáticos, percepções sobre a experiência que tiveram como leitor, ouvinte ou espectador, 

transformando o ato comunicativo em uma dinâmica cíclica já que a própria socialização desses 

relatos passa a ser um ato de produção de conteúdo, que, por sua vez, gerará outras respostas e 

outros possíveis produtos. No caso do YouTube, podemos entender tais dispositivos de resposta 

presentes em Braga (2006) como as seções de comentários, as ações de embeded em blogs30, 

os atos de inscrições em canais e likes em vídeos, as postagens em redes sociais e o próprio ato 

de criar vídeos e fazer uploads dos mesmos através de ferramentas do site. Assim, um vídeo do 

YouTube sobre um filme em circulação pode ser interpretado como uma resposta à obra e ao 

cinema enquanto sistema produtivo, mas também à receptividade do público àquilo que é 

publicado nessa e em outras plataformas.  

Jenkins (2014) reforça que, no contexto de uma cultura participativa, o receptor não repercute 

conteúdos em caráter isolado, mas como integrante de uma comunidade. No segmento do 

 
30 Incorporação de vídeos do YouTube em postagens de outros sites.  
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YouTube que nos interessa, o que acabamos de trazer nos revela agentes que transitam pelo site 

de vídeos em ações mobilizadas por um caráter coletivo,  revestidos pelo papel de integrantes 

de uma comunidade que partilha afetos pelo cinema e pelo trabalho do crítico em questão, uma 

cibercinefilia, cujas marcas, supomos, são conhecidas e exploradas pelo crítico em seu trabalho 

até porque o mesmo integra esse coletivo. Todo esse panorama de relações sociais está refletido 

nas escolhas da crítica audiovisual, das mais simples como a eleição de signos para comporem 

os cenários nas resenhas em vídeo ou a definição das pautas da semana às mais complexas como 

a construção do personagem-crítico exibido na tela (modo de falar, gestos etc.) ou os caminhos 

argumentativos utilizados no texto.  

Assim, os sujeitos se revestem das marcas de um grupo que possui determinadas predileções, 

códigos, modos de se expressar e valorizar não apenas as obras em circulação, mas a maneira 

como os demais articulam seus relatos, criando uma gramática própria nesse microcosmo 

midiático centrado na crítica de cinema. Tudo isso torna perceptível a importância dos 

processos de construção de narrativas de identidade na comunicação abordados por Luís Mauro 

Sá Martino (2007). Segundo o autor, a construção de um “eu” digital é uma das alterações 

centrais feitas pela internet no cotidiano. Conforme Martino (2010), o conceito digital de si 

passa a ser definido pelas relações interpessoais que o sujeito estabelece na rede, sendo marcada 

por um controle da auto-representação em grau elevado, com o melhoramento de si e a criação 

de alter-egos com melhor aceitação social.  

A partir de Martino (2007), entendemos que as comunidades virtuais se tornam reveladoras dos 

dispositivos de criação da personalidade virtual (do crítico e do público) pois ao se tornar ou 

desejar ser membro dela implica adotar valores específicos daquele universo. Isso ocorre 

porque toda coletividade é acompanhada de condutas esperadas de quem faz parte dela (gostos, 

modos de se expressar etc.). O autor explica que a construção de identidade na 

contemporaneidade é feita pelo suporte de representações e discursos midiáticos que formam o 

“tecido narrativo” de um grupo. Podemos compreender, portanto, o ato de produzir vídeos para 

o YouTube como uma expressão atravessada por esse caráter, incitando a construção de 

“tecidos narrativos” de comunidades que possuem interesse no cinema e nos modelos de crítica 

em circulação pela plataforma e que, a partir desses conteúdos (as críticas), se reconhecem e se 

constroem como coletivo, microcomunidades de sujeitos que se identificam e cujos traços 

caracterizadores estão materializados nos vídeos dos canais pois são estas produções que 

acabam aglutinando esses indivíduos.  
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No século XXI, o ser humano se recria a partir da mídia, ele “[...] se define a partir de suas 

relações de comunicação, em sua sensibilidade (aisthesis) para organizar e reorganizar os fluxos 

contínuos de mensagens e se definir em relação a eles, bem como aos outros indivíduos” 

(MARTINO, 2007, p.9). O paradoxo desse contexto é que o sujeito se preocupa com a sua 

singularidade, mas a formula a partir de referências da coletividade. Conforme Martino (2007), 

“O indivíduo é único, mas existe junto com os outros” (MARTINO, p. 10). O sujeito crítico 

então é um ente relacional cujas ações (críticas) são afetadas no âmbito expressivo por serem 

públicas e consumidas por uma comunidade que as julga e tem expectativas sobre elas. 

Martino (2007) desenvolve um conceito de estética que diz respeito ao seu sentido amplo de 

sensibilidade, nos permitindo pensar nas relações entre os meios e os indivíduos como um 

exercício sensível que se reflete nos produtos da comunicação em circulação. Em sentido 

semelhante, Taylor (2015) afirma que vivemos uma era do “imperativo da estética”. Pensada 

assim, a crítica em vídeo é fruto de uma ação humana apresentada à apreensão sensível com 

imagens, narrativas e relatos sobre o cinema que materializam uma sensibilidade individual em 

diálogo constante com um afeto coletivo, uma cibercinefilia.  

Esse indivíduo está em permanente relação com os outros e, portanto, vive em 

um oceano de signos intersubjetivos compartilhados por seus grupos sociais, 

com os quais divide práticas, gostos, ideias e conhecimentos. Sua relação com 

o mundo é constantemente mediada por todos esses fatores interpessoais, sem 

mencionar as questões de atividade da consciência. [...] é um estudo das 

relações entre indivíduos e comunicação, levando-se em conta que esse 

indivíduo é uma consciência-em-relação, um ser-no-mundo. (MARTINO, 

2007, p. 12) 

Em segmentos da cultura midiática que têm produções criativas na centralidade de suas falas, 

a essência das práticas de fortalecimento das identidades como a crítica está na exposição de 

gostos, fazendo com que a distinção valorativa de obras seja elemento fundante dos processos 

de afirmação das autoridades e identidades discursivas dos sujeitos e das comunidades. Assim 

pensa Simon Frith (1996), para quem: “Julgamentos culturais, em outras palavras, não são 

subjetivos, são auto-reveladores, e para se tornar outra pessoa, para fingirmos ser outra pessoa, 

por qualquer motivo, significa gostar de coisas das quais não damos valor algum31”(FRITH, 

Tradução nossa, 1996, p. 5). 

 
31 Tradução para: “Cultural judgements, in other words, aren’t just subjective, they are self reavealing, 

and to become another person, to take ourselves for whatever reason, means have to pretend to like 

things in which we find nothing valuable at all [...]” (FRITH, 1996, p.5) 
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Grossberg (1992) interpreta esses processos de identificação dos públicos com os conteúdos 

como “estruturas de prazer”. Segundo ele, cada comunidade possui uma sensibilidade 

específica ou modo particular de engajamento com as coisas que produz tais estruturas. As 

“estruturas de prazer” determinarão como um conjunto de práticas serão aceitas ou não por tais 

coletivos como uma peça de quebra-cabeças que encontra sua correspondente a partir de um 

formato que viabiliza o encaixe. Como exemplo, Grossberg (1992) cita o contexto do 

rock’n’roll que traz consigo diferentes obras, relações econômicas e sociais, convenções 

estéticas, estilos de linguagem, representações midiáticas e comportamentos ideológicos que 

influenciarão a maneira como determinadas práticas, sejam elas associadas a cena do rock ou 

não, serão recepcionadas por esse grupo. 

Para Grossberg (1992), a produção midiática não está dispersa mas, por forças de identificações 

entre os sujeitos, estruturadas em mapas que os direcionam a focos de aceitação e rejeição. 

Assim, os realizadores de conteúdos sabem que públicos desejam atingir e, intuitiva ou 

calculadamente, que tipo de estratégias devem mobilizar para conseguir tal objetivo. Esses 

encontros evidenciam no fã de cinema, o cibercinéfilo, o agente do processo comunicativo que 

confere a atores como críticos uma autoridade discursiva sobre as obras em circulação.  

No segmento que estudamos, há um componente não cognitivo nessas relações que está no 

âmbito da empatia entre sujeitos intermediada por partilhas de gostos, códigos e 

comportamentos, uma relação que muitas vezes o próprio sujeito não consegue precisar em 

palavras sua origem ou definição e que pode ser entendida como afeto. Gregg e Seigworth 

(2010) entendem que esse componente tem o potencial de tornar o sujeito propenso a agir e 

também sofrer as ações de algo. Nas palavras de Valverde (2007), afeto é uma “cognitividade 

sem cognição” manifestada por um gosto, um outro saber, uma resposta e uma compreensão da 

obra que: 

[...] é, ao mesmo tempo, um “outro prazer”, [...] um saber que não pode 

explicar o seu conhecer, mas é capaz de gozá-lo [...] entretém-se, justamente 

na busca desse “não sei quê” que caracteriza toda recepção. [...] suscita em 

nós um tipo de satisfação indissociável da surpresa, portanto, uma forma de 

compreensão que não se poderia reduzir ao simples reconhecimento da 

adequação dos nossos modelos de interpretação e explicação e a realidade que 

eles pretendem representar. [...] o próprio ato individual que enquadra objetos, 

gestos e signos numa “mensagem” artística está previamente enquadrado por 

padrões de gosto, rotinas comportamentais, dispositivos técnicos e contextos 

institucionais que transformam qualquer “forma de expressão” voluntária 

numa expressão espontânea de vínculos – sociais, históricos e existenciais – 

que há entre os membros de uma comunidade. (VALVERDE, 2007, p.170 - 

178) 
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Frith (1996) diz que está na essência da cultura midiática as discussões de gosto de cunho 

afirmativo, demarcando territórios, grupos que se sentem afetados por determinadas expressões 

em detrimento de outras e que expõem esses afetos, encontram os seus pares ou entram em 

conflito com os mesmos através de ferramentas midiáticas. O estado de sentir-se afetado por 

algo encontra então uma técnica que dá vazão a expressão dessa sensibilidade em linguagem 

verbal e também não verbal. Assim, os relatos em circulação na rede, muitas vezes, tratam mais 

dos formuladores dos mesmos e dos grupo sociais aos quais se filiam ou com os quais buscam 

dialogar em seus códigos, valores e hábitos de consumo do que da obra comentada em si, ainda 

que se utilizem da mesma para empreender tais ações. Isso, na leitura de Taylor (2015), 

transforma o julgamento em um processo imbuído de interesses sociais, culturais, ideológicos, 

mas também marcado pela imprecisão, indeterminação e contingência, lastreado por uma 

relação sutil e complexa entre subjetividade e objetividade ou individualismo e 

compartilhamento.   

Para Taylor (2015), as críticas e quaisquer expressões avaliativas de obras em circulação típicas 

da contemporaneidade, assim como as obras cinematográficas na sua relação com o seu público, 

tem sua produção e avaliação de êxito sujeita a expectativas dos grupos com os quais pretende 

dialogar. A partir disso é que esse produtor de conteúdos fará suas combinações estéticas na 

composição de um vídeo online, por exemplo. 

Como espectadores julgamos o prazer proporcionado por um elemento ou por 

uma combinação de elementos, a habilidade, a técnica, a ambição, a 

originalidade, a riqueza na tela e (talvez mais significativo) a adequação e 

intencionalidade de elementos em relação ao todo e a amplas normas culturais 

e genéricas. [...] Normas culturais do indivíduo podem determinar que, por 

exemplo, representações visuais devam ser espiritualmente edificantes ou que 

histórias devam ser compreensíveis ou que trabalhos musiciais devam aderir 

a certos padrões harmônicos e de métrica. Contudo, está igualmente nas mãos 

do artista e do espectador decidir como levará em consideração essas questões 

no que diz respeito a relação do trabalho individual com essas normas e assim 

como julgar sucesso ou fracasso dessa expressão.32 (TAYLOR, 2015, tradução 

nossa, p.33) 

 
32 Tradução para: “[...] As spectators we judge the pleasure provided by na element or combination of 

elements, the skill, technique, ambition, originality, and richness on display, and (perhaps most 

significant) the appropriateness and purposefulness of elements in relation to the whole and to larger 

cultural and generic norms. [...] Individual cultural norms may stress that (for instance) visual 

representations must be spiritually uplifting, or that musical Works must adhere to certain harmonic or 

metrical patterns; however, it is then up to artist and spectator alike to decide how each is to create or 

regard the individual work in relation to these norms and thus how to judge this work’s ultimate success 

or failure.” (TAYLOR, 2015, p.33) 
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A perspectiva sobre os eventos que abordamos é eventualmente contestada pois, conforme 

Taylor (2015), há uma crença consolidada socialmente de que o julgamento é creditado a nossa 

percepção das qualidades e ao caráter pessoal da avaliação.  Segundo o autor, ancorados nessa 

crença, críticos de cinema costumam resistir e negar à ideia de que existe uma influência do 

pensamento de terceiros na produção da crítica de cinema. Em algumas situações, afirma o 

autor, essa negação decorre de uma crença que os sujeitos têm de que possuem julgamento 

melhor que os demais, se verem como experts superiores ou por entenderem que a dependência 

de críticos a grupos sociais é um indício de alienação, insegurança ou imperícia do crítico. 

Como consequência, o próprio crítico acaba não conseguindo se perceber como parte do jogo 

de poder representativo do debate público sobre os filmes.  

Entendemos que o realizador de vídeos sobre cinema elege, não necessariamente por um 

movimento calculado, os recursos para melhor se comunicar, reforçar ou conseguir uma adesão 

do público e este reconhece nesse sujeito um semelhante ou uma referência, alguém cujos 

relatos sobre as obras se revestem de uma importância social. Há um processo de identificação 

nessa relação que é importante para quem produz esses vídeos pois é a partir dessa relação que 

esse sujeito consegue construir seu próprio espaço na ambiência digital e consolidar uma 

carreira. É a partir da consciência desse processo que os conteúdos desse produtor se propagam, 

fazendo com que seu público realize ações típicas da cultura da conexão de Jenkins (2014).  
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4. ESTUDOS DE CASO 

Para o estudo sobre vídeo-crítica de cinema que intentamos empreender, procedemos uma 

pesquisa preliminar no buscador do YouTube através das palavras “crítica” e “cinema”. 

Realizamos isso a fim de compreender as práticas vigentes no site, algo que nos permitiu fazer 

escolhas subsequentes.  

Ao longo desse processo, nos deparamos com uma pluralidade de proposições de críticas de 

cinema audiovisuais. Entendemos que a noção de pluralidade nesse caso é passível de 

controvérsia pois a crítica de cinema, mesmo a online, segue como uma prática excludente para 

diversos marcadores sociais, mas trazemos esta compreensão sobre nosso objeto no que diz 

respeito a dois aspectos que norteariam nossas escolhas de análise: distintas trajetória dos 

sujeitos envolvidos (carreiras e formação da autoridade crítica) e diferentes tipos de conteúdo 

audiovisual (formatos de críticas e linhas editoriais).  

A partir das características do nosso universo de estudo traçadas nos capítulos anteriores, 

procuramos trazer no âmbito da análise casos representativos desse contexto. Definimos três 

canais que produzem conteúdos analíticos, informativos e avaliativos sobre cinema, 

entendendo-os como expressões de discursos críticos, a fim de compreender como as 

possibilidades de exercício da crítica cinematográfica são exploradas por realizadores 

brasileiros no YouTube.  

Assim, compõem o corpus de análise da tese canais que se dedicam a formatos diversificados 

de críticas audiovisuais, com variados níveis de vinculação institucional, concebidos por atores 

cujas trajetórias foram construídas em diferentes circunstâncias e que põem em prática modelos 

diversos de sociabilidade de conteúdo a partir de interesses específicos de uso da plataforma. 

Nesse sentido, nosso corpus é marcado pela heterogeneidade, por esse ponto de vista, canais 

do YouTube que são, propositalmente, distintos entre si, figurando como casos de grande 

visibilidade nos grupos mais frequentes de atores e práticas encontrados em nosso nicho de 

interesse, a produção de críticas de cinema em vídeo. Entendemos que um olhar para os três 

casos nos fornece informações que dimensionam o posicionamento de críticos contemporâneos 

frente a demandas típicas do seu contexto.  

Assim, chegamos aos canais Isabela Boscov, Entre Planos e Arthur Tuoto, cujos conteúdos 

audiovisuais serão analisados a partir do norte teórico-metodológico que os três capítulos 

anteriores nos possibilitaram construir. Nesse sentido, examinaremos como esses produtores de 

conteúdos no YouTube respondem às demandas centrais que se apresentam ao seu nicho de 
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produção a partir dos seus vídeos a fim de compreender, conforme explicitamos desde o 

princípio, em que medida conservam ou remodelam o exercício da crítica de cinema.  

Na análise foram considerados vídeos postados da data de inaugural do canal no YouTube até 

o dia 10 de setembro de 2019, que estabelecemos como limite para a consideração de peças 

audiovisuais em nosso corpus, chegando a 109 vídeos do Isabela Boscov, 203 do Entre Planos 

e 134 do Arthur Tuoto. Nesse grupo, ficamos atentos a exemplos representativos das marcas 

formais e de conteúdo de cada um dos canais e também a vídeos que representaram marcos em 

suas trajetórias no site (o primeiro vídeo de uma fase do canal ou no qual o crítico utiliza 

determinado recurso etc.).   

Para a pesquisa, também realizamos entrevistas via e-mail com os críticos responsáveis por 

esses canais  que usamos como material de suporte para a análise. Nelas fizemos perguntas que 

abordavam alguns dos principais tópicos da nossa tese. Ao longo da elaboração da pesquisa, 

conseguimos respostas de Max Valarezo do Entre Planos, em entrevista realizada como 

atividade complementar das rotinas do proponente desta tese no Grupo de Pesquisa Recepção 

e Crítica da Imagem (GRIM) (Apêndice A), e outra com Arthur Tuoto, feita exclusivamente 

para a pesquisa33 (Apêndice B).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
33 Ao longo da realização do trabalho, a crítica Isabela Boscov também foi procurada, mas não obtivemos 

retorno.  
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4.1. ISABELA BOSCOV 

Para o estudo do canal Isabela Boscov34é importante considerar o histórico da crítica que dá 

nome ao canal no YouTube na produção de críticas de cinema em vídeo. Boscov pertence a um 

grupo reduzido de profissionais com passagem por meios pré-digitais no Brasil (jornais e 

revistas) que começaram a produzir conteúdo para o YouTube, se destacando em uma 

plataforma e nicho com presença dominante de jovens atores que construíram suas carreiras 

como críticos estritamente na esfera online pós-anos 2000. Do grupo, Boscov ainda apresenta 

como singularidade seu vínculo com uma grande empresa de comunicação, o grupo Abril, 

especificamente a revista Veja, que na segunda metade dos anos 2000 passou a utilizar o 

YouTube para a produção de conteúdo exclusivo como parte da sua política de 

multimidialidade, incluindo aqui a editoria de cultura.  

Integram, junto com Boscov, esse grupo de críticos tradicionais que apostaram no YouTube 

profissionais  como Marden Machado do canal Cinemarden35, Eduardo Miranda do Projeto 

Cinevisão36 e Pablo Villaça, do Pablo Villaça37, que teve ascensão no final da década de 1990 

com o site Cinema em Cena em um estágio de possibilidades de usos da internet bem distinta 

da vivida a partir da década de 2010. Esse grupo costuma postar com maior frequência vídeo- 

críticas na forma de resenhas, a tradicional crítica jornalística, com conteúdos que oscilam suas 

influências audiovisuais entre práticas da TV, com produção de cenários marcada por elementos 

sígnicos diversos que remetem ao cinema, e do audiovisual na internet, o vídeo amador dos 

primeiros anos do YouTube, os vlogs.  

Conforme trouxemos no início da tese, no primeiro semestre de 2015, Isabela Boscov saiu da 

Veja e teve que se adaptar a ausência de suporte da empresa na produção dos seus vídeos para 

a plataforma. A crítica seguiu produzindo vídeos sobre lançamentos do circuito 

cinematográfico para o YouTube através de um canal próprio, o Isabela Boscov, vinculado a 

um blog independente da crítica. Sem o aparato técnico do grupo Abril, Boscov realizava suas 

produções através da Whoopsy Daisy Produções LTDA., produtora creditada em alguns vídeos 

do canal e da qual é sócia, junto com o designer Guilherme Gouveia, o editor dos conteúdos 

audiovisuais do canal (SOBRE, 2015).  

 
34 Disponível em:  https://www.youtube.com/channel/UCC1QUJZGfqrSGwwYXvZhqig 
35 Disponível em: https://www.youtube.com/user/cinemarden 
36 Disponível em: https://www.youtube.com/channel/UCpkaQ7rWhhB8UiPDTWMFOPQ 
37 Disponível em: https://www.youtube.com/user/pablovillaca 

https://www.youtube.com/channel/UCC1QUJZGfqrSGwwYXvZhqig
https://www.youtube.com/user/cinemarden
https://www.youtube.com/channel/UCpkaQ7rWhhB8UiPDTWMFOPQ
https://www.youtube.com/user/pablovillaca
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Os vídeos do Isabela Boscov seguiram as marcas das produções de Boscov para a Veja nos anos 

2000 que acabaram se tornando referência para outros produtores de conteúdos similares com 

algumas variações técnicas. Em novembro de 2015 a crítica voltou a atuar para a empresa como 

freelancer, mas apenas na produção de conteúdo para a revista (BELÉM, 2015a), retomando a 

parceria com a Veja no YouTube de maneira mais regular somente em 2018.  

Até a data-limite que estabelecemos para a checagem das produções do canal38, o Isabela 

Boscov tinha 20.094 inscritos com 109 vídeos postados, entre críticas, entrevistas e listas de 

“melhores do ano”, e um total de 1.004.094 visualizações. O vídeo mais assistido no canal tem 

cerca de 49.113 visualizações39.   

 

4.1.1. O filme como acontecimento 

Enquadramos a produção do Isabela Boscov no modelo tradicional da crítica jornalística, a 

resenha. O critério dominante de definição das pautas do canal é determinado pela agenda do 

circuito cinematográfico, com destaque para as produções mais populares desse catálogo, os 

filmes estadunidenses que têm ampla distribuição nas salas de cinema do país. Assim, temos 

uma produção crítica que aborda títulos que entram em cartaz nos cinemas brasileiros às 

vésperas de sua estreia ou uma semana depois do seu lançamento.  

Apesar da inconstância nas publicações e de nem toda estreia do circuito gerar pauta para 

produções audiovisuais de Boscov, as que se tornam objeto de avaliação do canal são escolhidas 

pelo critério tradicionalmente aplicado no jornalismo cultural, a atualidade. Tendo em vista que 

o circuito nacional é monopolizado por grandes produções hollywoodianas em virtude de 

diversos fatores, entre eles a facilidade com a qual ganham distribuição no Brasil e uma cultura 

espectatorial que privilegia essas produções, os filmes comentados no Isabela Boscov são, 

prioritariamente, os títulos estadunidenses ou, pelo menos, de língua inglesa que ganham grande 

visibilidade comercial no país.  

Junto às críticas, Boscov também produz conteúdos correntes nas rotinas do jornalismo cultural. 

Em dezembro, o canal costuma publicar vídeos de listas nos quais a crítica elenca seus títulos 

preferidos no ano corrente. Além disso, há entrevistas, a maioria eventos programados pelas 

assessorias e distribuidoras dos filmes estadunidenses no Brasil como parte das estratégias de 

 
38 A data estabelecida foi 10 de setembro de 2019.  
39 O vídeo em questão é do filme A Bruxa (2016), postado em 02 de março de 2016.  
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divulgação dos longas em suas estreias, indicando também um acesso privilegiado da crítica a 

esses artistas40. A prática é um indicativo do crescente interesse de Hollywood pela bilheteria 

do mercado estrangeiro, entre eles o Brasil, e a aderência do canal Isabela Boscov a essas 

estratégias de divulgação destacam o seu lugar na cadeia de promoção dessas obras e desse 

cinema.  

Os filmes de super-heróis baseados em personagens de histórias em quadrinhos são pauta 

recorrente no canal, assim como em muitos veículos que fazem cobertura jornalística de cinema 

em função da popularidade dessas produções entre o público e por compreenderem um nicho 

de produção ascendente na indústria estadunidense.  Mesmo que não produza conteúdo 

exclusivamente dedicado ao universo geek, um recorte bastante popularizado nas produções do 

YouTube com exemplos exitosos como Omeleteve e Cinema com Rapadura, à exceção do ano 

de 2017 e do primeiro semestre de 2018, no qual o Isabela Boscov paralisou a produção de 

críticas audiovisuais até retomar a parceria com a Veja na plataforma, praticamente todos os 

filmes da Marvel Studios e da Warner sob o selo da sua rival, a DC Comics, lançados nos 

cinemas no calendário foram comentados por ela: Homem-Formiga (2015), Batman vs. 

Superman: A Origem da Justiça (2016), Capitão América: Guerra Civil (2016), Esquadrão 

Suicida (2016), Doutor Estranho (2016), Homem-Formiga e a Vespa (2018), Aquaman (2018), 

Capitã Marvel (2019), Shazam! (2019) e Vingadores: Ultimato (2019)41.  

Além dos filmes de super-heróis, os longas de destaque das premiações do cinema 

estadunidense, sobretudo a mais popular delas, o Oscar, recebem atenção recorrente da crítica 

no comentário a produções indicadas. Com frequência, Boscov sempre frisa seu 

posicionamento acerca dos méritos da nomeação e previsões sobre a vitória ou derrota do longa 

nas categorias em que foi indicado. Em vídeos sobre filmes nomeados ao prêmio, Boscov cogita 

posicionamentos que o público espera dela, como: O filme mereceu as indicações ao Oscar que 

recebeu? O longa é o melhor entre os indicados na categoria? O título vai vencer a estatueta 

que concorre? Podemos perceber isso nos vídeos de filmes como O Menino e o Mundo (2013), 

A Grande Aposta (2015), O Regresso (2015), Joy: O Nome do Sucesso (2015) e A Favorita 

(2018).  

 
40 Ao longo da trajetória do canal, Boscov entrevistou nomes como Darren Aronofsky, J.A. Bayona, 

Edgar Wright, Hugh Jackman e Quentin Tarantino, todos em visita ao país para divulgar os filmes mãe! 

(2017), Jurassic World: Reino Ameaçado (2018), Em Ritmo de Fuga (2017), Logan (2017) e Os Oito 

Odiados (2016), respectivamente. 
41 A exceção foi Homem-Aranha: Longe de Casa (2019). 
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Em meio à dominância dessas duas temporadas do calendário de lançamentos comerciais 

nacional (a temporada do Oscar e do blockbuster de super-heróis), a produção estrangeira e 

brasileira costuma receber pouca atenção do Isabela Boscov, um reflexo do próprio cenário de 

distribuição de filmes no país. As exceções que registramos durante o período de análise foram 

a animação O Menino e o Mundo (2013) de Alê Abreu, o húngaro White God (2014) de Kornél 

Mundroczó , o argentino O Anjo (2018) de Luis Ortega e os brasileiros O Animal Cordial (2017) 

de Gabriela Amaral Almeida e Ferrugem (2018) de Aly Muritiba. Nessas circunstâncias, cabe 

destacar como a nacionalidade acaba sendo frisada. Percebemos em alguns desses vídeos o 

esforço de enquadrar cinematografias de língua não inglesa em grupos com características e 

tendências que unificam títulos, como a mencionada tendência do cinema argentino de abordar 

eventos importantes na história do país na crítica de O Anjo (BOSCOV, 26 abr. 2019)42 ou a 

exploração de temáticas urbanas e contemporâneas nos filmes brasileiros dos últimos anos no 

vídeo de Ferrugem (BOSCOV, 06 set. 2018)43. Isso aparece com pouca frequência na 

abordagem de longas de língua inglesa, constantemente agrupados pela crítica no âmbito do 

gênero ou da autoria.  

Além do exposto, cabe frisar que a animação brasileira O Menino e o Mundo44 só se torna pauta 

no canal três anos depois do seu lançamento nos cinemas nacionais, algo pouco usual na rotina 

da crítica (BOSCOV, 26 fev. 2016). Há razões para esse atraso e sua justificativa reforça o 

vínculo do canal do YouTube com as rotinas do jornalismo cultural no que tange aos seus 

critérios de definição de pauta. O filme de Alê Abreu foi comentado no Isabela Boscov em 

virtude da sua posterior indicação ao Oscar de melhor longa de animação (em 2016), um 

acontecimento que acaba dominando a discussão sobre o filme. A nomeação ao prêmio é 

considerada por Boscov como um grande feito do cinema brasileiro. A análise de O Menino e 

o Mundo é toda pautada a partir de aspectos singulares do longa tomados em comparação com 

características dos seus quatro concorrentes no Oscar: Divertida Mente (2015), Anomalisa 

(2015), Shaun, o carneiro (2015) e As Memórias de Marnie (2015).  

Por tudo que expomos até aqui, podemos inferir que o Isabela Boscov demonstra a aderência 

da sua rotina de produção a ciclos do calendário hollywoodiano de lançamentos comerciais que 

se estende em mercados internacionais como o Brasil. Dessa forma, o Isabela Boscov se alinha 

a uma cultura do jornalismo cultural em seu nicho, o cinema, absorvendo práticas que colocam 

 
42 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=iO1w6APnTBs  
43 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=0OpclQlm5jk 
44 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=yZm_zmhM4RM 

https://www.youtube.com/watch?v=iO1w6APnTBs
https://www.youtube.com/watch?v=0OpclQlm5jk
https://www.youtube.com/watch?v=yZm_zmhM4RM
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a crítica como conteúdo que avalia e analisa, mas que também promove obras, uma ramificação 

de uma cadeia da indústria que atua paralelamente ao trabalho de estúdios, distribuidoras e 

campanhas de marketing.  

Para ser comentado no Isabela Boscov é importante que a obra se apresente como produto por 

uma lógica de acontecimento programado típica do jornalismo cultural (estreia comercial, 

premiação, datas comemorativas), enfatizando a atualidade como critério de definição de 

pautas. Nesse sentido, em Isabela Boscov há o predomínio do informativo, não como uma 

preocupação com a formação cinéfila do espectador dos vídeos ou com o estabelecimento da 

crítica como uma pedagogia do “olhar”, mas na vinculação desse conteúdo com aquilo que é 

noticioso.  

Conseguimos perceber nas produções da crítica da Veja a preocupação de contextualizar as 

obras em um cenário que lhes é contemporâneo, esclarecendo audiências a respeito da 

localização desses filmes em tendências cinematográficas em voga, polêmicas que giram em 

torno dos seus lançamentos, o lugar dessas produções no momento presente das carreiras dos 

artistas envolvidos, a recepção do público internacional, suas indicações a prêmios como o 

Oscar etc. Assim, o traço da contemporaneidade, do tempo presente, dessas obras é frisado, 

fazendo o espectador entender precisamente porque elas representam acontecimentos.  

No que tange às produções protagonizadas por super-heróis, por exemplo, destacamos como a 

partir de 2016 foi importante para a crítica abordar nos vídeos a disputa entre as empresas 

Marvel e DC Comics. O ano em questão foi emblemático para as produções desse nicho com a 

estreia de Batman vs. Superman: A Origem da Justiça, primeira empreitada da Warner com a 

DC Comics espelhada no modelo de narrativas crossovers implementado com êxito pela Marvel 

Studios, sempre atualizando o espectador sobre a trajetória de erros e acertos de ambas a partir 

das análises das respectivas obras. Nesse sentido, desde 2016, os vídeos do canal dedicados aos 

filmes das duas empresas abordam essas produções em chaves de análise comparativas, 

inserindo na avaliação de uma obra singular dados de contexto como argumento para o êxito e 

fracasso dos títulos. Em Esquadrão Suicida45, por exemplo, Boscov sentencia:  

 Não dá liga, desculpa o trocadilho (com Liga da Justiça). E é essa questão. 

Como vai ser Liga da Justiça (2017)? O que vai acontecer com Mulher 

Maravilha (2017)? Eles estão vendendo demais e entregando de menos? Pense 

no seguinte, a Marvel bolou esse plano de dominação mundial, estabeleceu as 

regras do jogo, disse como é que ele tem que ser jogado passo a passo e a DC, 

que não tinha esse plano, agora tá tentando jogar pelas regras do adversário. 

 
45 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=gKi-BK221Sg    

https://www.youtube.com/watch?v=gKi-BK221Sg
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É muito complicado fazer isso porque são duas culturas muito diferentes. [...] 

Essa agilidade, essa capacidade de responder muito rapidamente à mudança 

no clima do público não se vê nos filmes da DC. Ou ela acha uma identidade 

dela e segue, aposta nessa identidade, ou ela vai continuar tropeçando. 

(BOSCOV, 04 ago. 2016) 

Além de contextualizar obras e enquadrá-las como acontecimentos do universo 

cinematográfico, como no caso de Esquadrão Suicida, os vídeos do canal também visam deixar 

claro o juízo da crítica sobre as obras em circulação no seu tempo de produção, importando 

atender a uma requisição básica: esclarecer o público sobre o veredito de Boscov a respeito dos 

longas comentados. É nesse sentido que é importante a essas produções não deixar equívocos, 

ou seja, espaços para interpretações dúbias a respeito das impressões da crítica sobre os títulos 

em circulação, valorando e adjetivando obras de maneira objetiva a partir das suas qualificações 

como exitosas ou não, boas, ruins ou medianas etc. Os juízos sobre as obras costumam vir 

estrategicamente na abertura ou fim do vídeo. No início da crítica sobre Capitão América: 

Guerra Civil46, por exemplo, a crítica enfatiza em tom entusiasmado: “Capitão América: 

Guerra Civil é tão bom, mas tão bom, e, em certos sentidos tão inovador”. (BOSCOV, 27 abr. 

2016). 

Além disso, é uma crítica que estreita ainda mais seus vínculos com a resenha quando, por 

vezes, atua de maneira mais enfática como guia de consumo, definindo públicos para os quais 

os títulos são recomendados e vislumbrando gostos cinéfilos que eles podem contemplar.  No 

vídeo sobre Ferrugem, um filme que aborda temas como ciberbullying tendo como 

protagonistas adolescentes, Boscov faz explícitas recomendações: “Se eu fosse pai e mãe de 

adolescente, eu faria questão de ver. E você deveria assistir” (BOSCOV, 06 set. 2018). Esses 

esforços de identificar os públicos adequados para as obras somados ao caráter de julgamento 

fortalecem a percepção do lugar do resenhismo na produção crítica do Isabela Boscov. 

A análise dos vídeos do Isabela Boscov e sua linha editorial, nos permite entender que o canal 

não leva em conta um público-alvo específico, seguindo uma tradição do jornalismo cultural 

massivo ao se interessar em alcançar diversos espectadores possíveis, com variados repertórios 

cinematográficos. A crítica cria um conteúdo que, ao mesmo tempo, parece atrativo a 

espectadores eventuais das salas de cinema e também a cinéfilos que já possuem repertório e 

conhecem os códigos da crítica de cinema e da linguagem cinematográfica.   

 

 
46 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=dW-D_sxPEpY   

https://www.youtube.com/watch?v=dW-D_sxPEpY
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4.1.2. Os nomes de Hollywood  

Percebemos nos vídeos do Isabela Boscov um quadro recorrente de preferências 

cinematográficas, olhares para os filmes e estratégias discursivas da crítica que visam ideias e 

valores da cinefilia representada pelo canal. Mesmo conformada pela rigidez da estrutura de 

apresentação de conteúdos e critérios de definição de pautas legados por uma tradição do 

jornalismo cultural, conseguimos perceber nessa produção industrial aspectos particulares que 

a identificam em um cenário variado de possibilidades de preferências e juízos por obras e 

artistas.   

Os vídeos do canal Isabela Boscov destacam uma cinefilia representada de maneira intensa no 

fascínio da crítica por atores e diretores, a maioria hollywoodianos. A produção audiovisual do 

Isabela Boscov está sempre frisando o encantamento ou desdém da crítica da Veja pelos artistas 

em destaque nos créditos das obras comentadas em seus vídeos.  

Nos vídeo de Boscov é reiterada a percepção de que ela sempre reserva um momento para tecer 

observações sobre as interpretações dos atores dos filmes e o impacto das suas respectivas 

imagens na tela, acompanhadas de adjetivos exclamativos performados pela crítica. Sempre há 

no vídeo o instante que Boscov reserva para fazer considerações sobre o êxito ou fracasso das 

performances dos protagonistas dos filmes comentados, nem que isso seja reduzido a uma 

espécie de checklist no qual a crítica distribui adjetivos para o resultado dos trabalhos dos atores 

em cena. Em algumas circunstâncias, esse apreço de Boscov pelo trabalho dos atores acaba 

sendo totalizante e se sobrepondo a outros aspectos da obra, mesmo que o filme, aparentemente, 

não convoque uma atenção destacada do público para a interpretação do seu elenco.  

Em nichos nos quais os críticos não costumam se estender muito sobre a interpretações do 

elenco, como é o caso dos blockbusters, que eventualmente convocam a atenção e demandam 

do crítico comentários a aspectos como a narrativa e o uso de efeitos visuais na construção de 

um universo fantástico, Boscov faz questão de destacar o espaço das estrelas de Hollywood e 

da sua percepção pessoal sobre elas. Ao abordar Jogos Vorazes: A Esperança – O Final 

(2015)47, por exemplo, depois de tecer considerações elogiosas à franquia, a crítica credita à 

protagonista Jennifer Lawrence parte do êxito da série cinematográfica. No vídeo, Boscov diz: 

“Jogos Vorazes tem a Jennifer Lawrence que, francamente, é muito melhor que a maioria das 

atrizes da geração dela que tão por ai na ativa” (BOSCOV, 18 nov. 2015).  

 
47 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=JQrcZ83xwyo  

https://www.youtube.com/watch?v=JQrcZ83xwyo
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O entusiasmo de Boscov com o trabalho de Lawrence ressurge no vídeo de Joy: O Nome do 

Sucesso (2015)48, filme dirigido e co-roteirizado pelo cineasta estadunidense David O. Russell, 

reforçando o fascínio da crítica pelo magnetismo da atriz em cena, mas também pela persona 

que ela representa fora das telas:  

A Jennifer Lawrence não é só uma ótima atriz, ela é uma ótima atriz e uma 

grande estrela. Nata, sem fazer esforço. E ela tem além de tudo essa vibração 

de ser a pessoa autêntica que fala o que dá na ‘telha’ dela, desbocada, fala 

palavrão, não foge de assunto nenhum... Ela tem uma empatia que ninguém 

pode criar. A Jennifer tem esse brilho que poucas atrizes tiveram na história 

do cinema americano. Então, vinte e poucos anos, quarta indicação (ao Oscar) 

é demais? Virou queridinha da Academia? Virou queridinha, mas não é só da 

Academia, é porque ela é boa mesmo (BOSCOV, 22 jan. 2016) 

Na sequência dessa fala da crítica, surge um momento de Joy: O Nome do Sucesso que destaca 

o desempenho de Lawrence, algo que acaba funcionando no lugar da menção ou descrição da 

cena, recurso utilizado com frequência na crítica escrita (figura 06).  

Figura 06 - Cena de Joy: O Nome do Sucesso que enfatiza o desempenho da atriz no longa é exibida ao 

final do vídeo de Boscov sobre o filme.  

 

O mesmo fascínio que Boscov demonstra ter por Jennifer Lawrence é repetido em outras 

situações com outros nomes da indústria. Ele pode ser percebido, por exemplo, no caso de 

Margot Robbie, uma das protagonistas de Esquadrão Suicida, no vídeo sobre o filme em 

questão. Na peça audiovisual, após definir os equívocos do longa de David Ayer, a crítica tece 

na forma de lista suas considerações sobre o desempenho de cada um dos integrantes do elenco 

da obra iniciando o checklist com uma fala entusiasmada sobre a presença de Robbie na tela: 

 
48 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=yy3qWktuO20&t=22s  

https://www.youtube.com/watch?v=yy3qWktuO20&t=22s
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“Vamos enumerar os pontos positivos: Margot Robbie, Margot Robbie, Margot Robbie (figura 

07). Linda, tem humor, tem timing, química com qualquer um que contracena. [...] A Arlequina 

salva o filme.” (BOSCOV, 04 ago. 2016).  

Figura 07 - Ao citar repetidas vezes o nome da atriz Margot Robbie em sua crítica, o vídeo de Boscov 

exibe, em sequência, trechos da sua personagem em Esquadrão Suicida.  

 

No extremo oposto do caso de Lawrence e Robbie, está a ênfase que Boscov dá ao desdém pelo 

desempenho da atriz Angelina Jolie no drama dirigido por ela, À Beira Mar (2015)49. O vídeo 

sobre o filme confere destaque à ironia com a qual Boscov repercute as pretensões da sua 

estrela, inclusive como diretora:  

De um tempo para cá, Angelina Jolie cismou que ela também é diretora. [...] 

A direção da Angelina Jolie, primeiro, é muito maneirista. E segundo, a 

obsessão dela com ela mesma, com a beleza dela, com o fetiche que ela é para 

si mesma é uma coisa que me afasta. Sabe aquela história da pessoa que finge 

que não tá sendo observada e faz poses casuais e lânguidas? Pois é, é o filme 

inteiro isso, ela assim no divã, sempre com negligees de chifon. Ela tem uma 

coleção de negligees de chifon. E é sempre ela olhando ao longe fazendo cara 

de melancólica e deprimida, vítima. (figuras 08 e 09) (BOSCOV, 04 dez. 

2015)  

Figura 08 – Ao falar ironicamente sobre a maneira como Angelina Jolie surge em À Beira Mar, Isabela 

Boscov faz gestos para a câmera que dramatiza a situação da personagem no longa. 

 

 
49 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=mARfis-Yp7g 

https://www.youtube.com/watch?v=mARfis-Yp7g


126 
 

Figura 09 - A fala de Boscov sobre Jolie em À Beira Mar é sucedida por imagens da atriz no filme que 

correspondem à descrição performada pela crítica.  

 

Os filmes abordados por Boscov também pertencem a um cinema de diretores, reconhecendo 

esses sujeitos como os autores máximos das obras, à frente de roteiristas, que, eventualmente, 

surgem na discussão, ou quaisquer outros profissionais da indústria. Nesse sentido, a detecção 

de constâncias ou fugas das marcas de autoria no trabalho do diretor em um filme, expedientes 

recorrentes na história da crítica de cinema, é usada como metodologia informal de análise das 

obras. A detecção ou não das marcas de autoria é o meio pelo qual Boscov procura sustentar 

um juízo positivo ou negativo a respeito dos filmes e também expor sua preferência por alguns 

realizadores, atribuindo-lhes características positivas como integridade artística.  

Na tradição de uma política dos autores, esse esforço de percepção da integridade artística é 

sensível sobretudo quando a crítica aborda títulos de grandes estúdios de Hollywood.  Por 

exemplo, é por meio da junção de um senso de “catástrofe” e “horror” característico em filmes 

dirigidos por J. A. Bayona, como O Impossível (2012) e Sete Minutos depois da Meia Noite 

(2016), que Jurassic World: Reino Ameaçado (2018)50, na percepção da crítica, consegue se 

destacar entre as demais continuações da franquia Jurassic Park (1993), se dissociando, 

inclusive, das marcas criativas estabelecidas pelo produtor Steven Spielberg e replicadas sem 

personalidade pelas demais sequências (BOSCOV, 30 jun. 2018).  

Ao abordar Capitão América: Guerra Civil, a crítica credita o êxito do longa ao trabalho dos 

diretores Joe e Anthony Russo, compreendendo-os como realizadores que têm um diferencial 

na indústria de filmes de super-heróis: a oferta de um desenvolvimento mais apurado de 

 
50 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=hDxXsnza-Qc&t=33s  

https://www.youtube.com/watch?v=hDxXsnza-Qc&t=33s
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personagens, temáticas geopolíticas e economia no uso de efeitos especiais. Isso é construído 

pela crítica como um traço definidor de novos paradigmas para o nicho de filmes do qual 

Capitão América: Guerra Civil faz parte:  

Essa escala dos irmãos Russo de sempre trazer tudo para o íntimo e para o 

pessoal é muito importante para mim. É o que faz com que eu me envolva de 

verdade com o filme e com os personagens. Eles não perdem isso de vista em 

nenhum minuto. O que eles não perdem de vista também é o quanto toda a 

ação tem que ser próxima de você. Eles filmam que é uma coisa! As cenas de 

luta, e como tem cena de luta, todo mundo aqui parte pro braço mesmo, são 

tão urgentes, tão imediatas, tão epidérmicas digamos assim que você se pega 

o tempo todo fazendo ‘ah!’, perdendo o fôlego. Isso é o tipo de experiência 

que eu quero ter quando vou ver um filme como esse. (BOSCOV, 27 abr. 

2016) 

 

4.1.3. Estrutura modelo 

A estrutura do texto performado por Boscov para a câmera costuma obedecer com ocasional 

flexibilidade àquele padrão para uma crítica jornalística ou resenha de impressos e online. O 

início e o final da fala da crítica representam momentos nucleares dos vídeos no qual ela 

apresenta elementos que lhe parecem de maior realce na obra.  

 Os vídeos do Isabela Boscov costumam ter uma abertura que antecipa o veredito ou a “tese” 

apresentada sobre o filme pela crítica, uma contextualização da obra com informações de 

bastidor (a produção do filme, indicação a prêmios etc.) ou ainda breves impressões sobre a 

filmografia dos envolvidos (atores, diretores, franquias) até aqui. Essa abertura da peça 

audiovisual é seguida de uma descrição sobre os aspectos da trama (a sinopse), que, em alguns 

casos pode vir na abertura. Logo em seguida, Boscov costuma desenvolver argumentos que 

justificam o veredito ou a “tese” que apresenta sobre a obra, em algumas circunstâncias pesando 

àqueles a favor e contra o filme. Esse momento é sucedido com regularidade por impressões 

sobre o trabalho do elenco da produção, reforçando nossa percepção no tópico anterior sobre o 

lugar dos atores nos vídeos do canal. No desfecho do vídeo, Boscov reafirma o veredito ou 

“tese”, respondendo a questões eventualmente sugeridas na abertura da produção. Com 

exceções pontuais – como o caso de O Menino e o Mundo no qual a descrição da trama do filme 

surge apenas minutos antes do final do vídeo -, as produções do canal Isabela Boscov seguem 

essa sequência de exposição de falas sobre o filme.  

Ao padrão da ordenação das falas de Boscov, soma-se uma vinheta de abertura, que exibe desde 

o início do canal os dizeres “Isabela Boscov fala de ‘título do filme comentado’” com um fundo 
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verde que simula uma cortina ao som de um jazz (figura 10). Ao final da peça audiovisual é 

exibida uma ficha técnica do longa, seguido de créditos que informam ao público os envolvidos 

na produção do vídeo (Boscov, responsável pelo texto, e o editor Guilherme Gouveia) e a 

vinculação dele à Whoopsy Daisy ou aos Estúdios Abril a partir de 2018, quando a crítica 

retorna à Veja, tudo isso acompanhado por uma imagem de cortina verde ao fundo (figura 10). 

Figura 10 - Abertura e encerramento dos vídeos do Isabela Boscov extraídos da crítica de 007 contra 

Spectre (2015).  

 

A fala de Boscov para a câmera é entrecortada por imagens do filme, a maioria extraídas de 

trailers, material de divulgação das distribuidoras. Isso é característico na produção audiovisual 

da crítica desde a época em que ela começou a realizar conteúdo para o YouTube da empresa, 

o vejapontocom, nos anos 2000. No Isabela Boscov, a inserção de imagens da obra 

predominantemente para contextualizar a crítica retornou a partir do vídeo sobre o filme 007 

contra Spectre (2015)51, dirigido por Sam Mendes (BOSCOV, 05 nov. 2015). As imagens da 

obra antecedem as primeiras falas e vêm logo depois da abertura, assim como também 

costumam vir logo após as considerações finais da crítica e antes da ficha técnica e créditos. No 

geral, a comunicação entre imagens da obra e o texto de Boscov não apresenta ambições de 

testar possibilidades da edição como recurso à favor da invenção de um “modo de fazer crítica 

de cinema audiovisual”.  

As imagens do filme, assim como fotografias de personalidades comentadas ao longo da crítica 

ou cenas de outras obras, são contextualizadoras, surgindo no vídeo para exibir fragmentos ou 

elementos da obra que esteja sendo comentada por Boscov. Em circunstâncias como a de 007 

contra Spectre, por exemplo, percebemos excertos do trailer na mesma edição feita pela 

distribuidora do longa. Isso não significa necessariamente que, como produção audiovisual, o 

 
51 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=qPUn707w7Es&t=26s 

https://www.youtube.com/watch?v=qPUn707w7Es&t=26s


129 
 

trabalho de Boscov é marcado por uma “pobreza” na exploração de possibilidades da 

linguagem, mas simplesmente que esse traço não é algo almejado pelas produções da crítica em 

questão. 

Em ocasiões isoladas existe um esforço da edição de fazer com que essa relação entre as 

imagens que registram Boscov em algum cenário falando para a câmera o seu texto e a exibição 

de cenas da obra estabeleçam alguma comunicação distinta da contextualização, surgindo para 

reiterar determinadas falas performadas pela crítica. Esse esforço pode ser visto, por exemplo, 

no já citado comentário de Boscov sobre a atuação de Angelina Jolie em À Beira Mar no qual 

a performance irônica da crítica imitando as poses da atriz no filme é sequenciada por imagens 

da obra que indicam isso (figura 08 e 09) ou quando ela encerra seu vídeo sobre Joy: O Nome 

do Sucesso destacando as qualidades de Jennifer Lawrence como atriz e, logo em seguida, uma 

cena do longa frisando o desempenho da protagonista é exibida (figura 06).  

Em outras circunstâncias, esforços semelhantes são repetidos, como quando Boscov aborda a 

tensão sexual na relação entre Ben-Hur e Messala no épico Ben-Hur (1959) ao abordar o remake 

Ben-Hur (2016)52 (BOSCOV, 19 ago. 2016). Após a fala da crítica sobre esse aspecto do filme 

de William Wyler, surgem na tela imagens do longa de 1959 nas quais uma interação entre os 

personagens em questão sugere alguma tensão sexual (figura 11).  

Figura 11 - A tensão sexual entre Messala (Stephen Boyd) e Ben-Hur (Charlton Heston) em Ben-Hur 

(1959) é citada na fala de Boscov e em imagens da obra no vídeo sobre o remake de 2016. 

 

 
52 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=PPTpNkFvOcE&t=328s 

https://www.youtube.com/watch?v=PPTpNkFvOcE&t=328s
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Percebemos o mesmo uso de imagens da obra no vídeo sobre o filme Pegando Fogo (2015)53 

quando Boscov tece algumas considerações sobre a maneira como o longa representa os 

bastidores da gastronomia (BOSCOV, 11 dez. 2015). Esse depoimento é sequenciado por uma 

cena na qual uma gema de ovo é partida em um prato em câmera lenta como um esforço de 

dimensionar a experiência da crítica ao ver essa cena, descrita por ela em palavras, na obra 

(figura 12).  

Figura 12 - Uma gema de ovo partida em um prato é exibida no vídeo de Pegando Fogo (2015) enquanto 

a crítica descreve a experiência com essa cena.  

 

Nas situações, as imagens surgem como efeito reiterativo, evidência material daquilo já descrito 

em palavras por Boscov, tendo como intuito fortalecer as impressões causadas por alguns 

elementos das obras na crítica e dimensionar essa relação exibindo-as para o público. Assim, a 

imagem da obra exibida no vídeo em sequência ou simultaneamente às falas da crítica repete 

aquilo que o texto e a performance de Boscov têm a dizer, estabelecendo uma relação marcada 

pela redundância ou confirmação de informação e não pelo acréscimo.  

Em alguns casos, as imagens do filme sugerem evidenciar conceitos da linguagem 

cinematográfica explicados pela crítica ao longo do vídeo. Não é com grande frequência que 

Boscov adentra nos meandros de informações técnicas e conceitos da teoria do cinema, mas ao 

tratar de assuntos como plano-sequência, uso de luz natural, abertura do campo da imagem em 

O Regresso 54(figura 13) (BOSCOV, 05 fev. 2016) ou quando abordou o espaço negativo, as 

 
53 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=X3I2lKwkSUM&t=169s 
54 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=b7B4iMcmDIA&t=330s 

https://www.youtube.com/watch?v=X3I2lKwkSUM&t=169s
https://www.youtube.com/watch?v=b7B4iMcmDIA&t=330s
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cores e os “traços de haikai55” em O Menino e o Mundo (figura 14), a fala da crítica foi 

acompanhada por imagens que exibiam no filme os expedientes usados pelos cineastas e 

explicados por ela em seu texto (BOSCOV, 26 fev. 2016).  

Figura 13 – Ao abordar características técnicas e de estilo em O Regresso, imagens do filme que as 

exemplificam são exibidas na tela.  

 

Figura 14 – Cenas de O Menino e o Mundo demonstram visualmente os traços da obra comentados por 

Isabela Boscov no vídeo.  

 

Em outras circunstâncias, o conteúdo de Isabela Boscov faz referência a alguns traços das obras 

comentadas a fim de estabelecer uma comunicação bem-humorada com o público, como a 

contagem regressiva de bombas, marca da franquia Missão: Impossível, no vídeo Missão 

 
55 Forma breve de poesia japonesa composta pela justaposição de duas imagens ou ideias.  



132 
 

Impossível: Efeito Fallout (2018)56 (figura 15) (BOSCOV, 01 ago. 2018), ou as cenas pós-

creditos recorrentes nos filmes da Marvel Studios em Capitã Marvel (2019)57 (figura 16) 

(BOSCOV, 14 mar. 2019). No entanto, são exemplos pontuais na trajetória do canal.  

Figura 15 – Mensagem de autodestruição ao final do vídeo de Missão: Impossível – Efeito Fallout faz 

referência bem-humorada a momentos conhecidos da franquia cinematográfica 

 

Figura 16 – O início da crítica de Capitã Marvel faz referência bem-humorada às cenas pós-crédito já 

esperadas pelo público dos filmes da Marvel Studios em seus filmes.  

 

A ênfase dos vídeos de Boscov no YouTube é na trama da obra e no desenvolvimento dos seus 

personagens, ou seja, têm a narrativa como questão palpitante. Em vídeos como o de Ferrugem, 

por exemplo, a crítica só traz algum indício opinativo naquilo que diz sobre o filme de Aly 

 
56 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=IwUVUPVwTTk 
57 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=v2cTxmIXFaI&t=8s  

https://www.youtube.com/watch?v=IwUVUPVwTTk
https://www.youtube.com/watch?v=v2cTxmIXFaI&t=8s
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Muritiba a partir dos três minutos e cinco segundos, quando a duração da peça é de quatro 

minutos e quarenta e cinco segundos, dedicando mais da metade do vídeo à descrição do 

desenvolvimento da história e dos seus protagonistas (BOSCOV, 06 set. 2018). A maneira 

como a crítica destaca o desenvolvimento dos heróis Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence) e 

Capitão América (Chris Evans) como exemplares em suas respectivas franquias e em 

comparação aos demais títulos dos seus nichos de produção (as distopias adolescentes e os 

filmes de super-heróis) nos vídeos de Jogos Vorazes: A Esperança – O Final (BOSCOV, 18 

nov. 2015) e Capitão América: Guerra Civil (BOSCOV, 27 abr. 2016), respectivamente, 

dimensionam, por sua vez, como a crítica de Boscov privilegia um olhar para o arco dos 

personagens na trama.  

O apreço pela história a ser contada no filme e pela trajetória dos seus personagens poderia nos 

levar a um lugar privilegiado do roteirista nessa produção, porém esses profissionais são pouco 

citados em comparação com os diretores e atores. O trabalho de roteiristas é citado pela crítica 

quando este profissional divide sua função com a direção do filme. Em toda a análise, também 

sentimos a ausência da menção a outros profissionais que participam da realização do longa, 

como diretores de fotografia, compositores de trilhas sonoras e editores. Casos como o de O 

Regresso, no qual a crítica dedica alguns minutos para avaliar o êxito da obra pela perspectiva 

do trabalho do diretor de fotografia Emmanuel Lubezki em detrimento do diretor Alejandro 

González Iñárritu são exceções, por exemplo (BOSCOV, 05 fev. 2016). 

Há que se frisar que os traços mais marcantes dos vídeos do Isabela Boscov apresentam 

correspondência com os padrões de comunicação da crítica já estabelecidos em outras 

plataformas. Em três exemplos distintos de críticas assinadas por Isabela Boscov na revista Veja 

(Anexo A, B e C), notamos similaridades entre as estruturas das críticas escritas e de alguns 

vídeos do canal Isabela Boscov. Tomemos como exemplo os primeiros parágrafos dessas 

críticas escritas e algumas das três propostas de abertura recorrentes dos vídeos do Isabela 

Boscov.  

Na crítica de Dentro da Casa (2012) do diretor François Ozon para a Veja (Anexo B), a crítica 

traz no primeiro parágrafo do texto a sinopse da trama do longa: “Exasperado com a 

mediocridade das suas turmas, o professor de literatura do segundo grau Germain (Fabrice 

Luchini) leva um solavanco ao ler a redação de Claude (Ernst Umhauer), de 16 anos [...]” 

(BOSCOV, 03 abr. 2013, p. 107). É dessa mesma maneira que a crítica apresenta o filme Joy: 

O Nome do Sucesso em seu vídeo no YouTube, abordando de maneira resumida a biografia da 

protagonista do longa Joy Mangano, “[...] uma mulher que realmente ficou milionária no 
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começo dos anos 90 nos Estados Unidos porque inventou um esfregão – um esfregão mesmo 

de cozinha -, que se torcia sozinho” (BOSCOV, 20 jan. 2016)  

No texto de Django Livre (2012) do cineasta Quentin Tarantino para a revista (Anexo A), por 

sua vez, a crítica antecipa no primeiro parágrafo um veredito que será explorado ao longo do 

texto: “ [...] Django Livre, o novo e como sempre fervilhante trabalho de Quentin Tarantino, 

que estreia nesta sexta-feira no país, desbrava um território no qual poucos teriam coragem de 

se aventurar [...]” (BOSCOV, 16 jan. 2013, p.92). É com estratégia semelhante que Boscov 

abre seu vídeo de Capitão América: Guerra Civil enaltecendo de maneira entusiasmada os 

feitos dos diretores Anthony e Joe Russo à frente do blockbuster da Marvel Studios, conforme 

já abordamos (BOSCOV, 27 abr. 2016)  

Já no caso do longa de ação Jack Reacher: O Último Tiro (2012) (Anexo C), percebemos em 

curso a terceira e última estratégia de abertura de críticas de Boscov quando ela fornece ao leitor 

informações extra-fílme que envolvem bastidores da produção e detalhes sobre a vida dos seus 

envolvidos fora das telas, algo que amarra com breves antecipações de juízo da obra: 

Prova de que Tom Cruise às vezes não regula bem: seu roteirista preferido 

hoje em dia, ao qual ele já encomendou três trabalhos para os próximos anos 

(entre eles Top Gun 2 e Missão: Impossível 5), é Christopher McQuarrie, que 

não fez grandes favores a Johhny Depp em O Turista nem ao próprio Cruise 

em Operação Valquíria. E que, em Jack Reacher: O Último Tiro, que estreia 

nesta sexta-feira, soma a função de diretor à de roteirista e adquire assim 

influência suficiente para fazer com que Cruise, o mais profissional dos astros 

pareça amador. Dos não promissores. (BOSCOV, 09 jan. 2013, p.98) 

De forma parecida ao texto sobre Jack Reacher: O Último Tiro na Veja, Boscov inicia seu vídeo 

sobre o drama À Beira Mar (2015) estabelecendo paralelos entre a obra dirigida por Angelina 

Jolie, sua temática sobre o voyeurismo e o interesse público pela vida do casal que interpreta os 

personagens principais da trama, ela e o ator Brad Pitt: “O Brad Pitt e a Angelina Jolie se 

conheceram 10 anos atrás fazendo Sr. e Sra. Smith [...] se tornaram o casal mais fotografado, 

filmado, perscrutado e escrutinizado do cinema desde então [...]” (BOSCOV, 04 dez. 2015)  

Há algumas distinções entre as práticas de Isabela Boscov no impresso e no vídeo para o 

YouTube. A principal delas são os títulos simples adotados nas produções online, cujo padrão 

é “Crítica: ‘Título do filme’”, enquanto que há um exercício maior de inventividade na revista 

Veja. As críticas de Django Livre, Dentro de Casa e Jack Reacher: O Último Tiro que extraímos 

do impresso, por exemplo, foram intituladas na publicação como A última palavra, Complexo 

de Sherazade e Parafuso solto, respectivamente. 
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Os vídeos do Isabela Boscov também seguem padrões aplicados nas peças audiovisuais que a 

crítica realizava para o canal da Veja no YouTube nos anos 2000, o vejapontocom. No vídeo 

sobre o filme Bastardos Inglórios (2009) do diretor Quentin Tarantino58 (BOSCOV, 2009), por 

exemplo, percebemos uma reprodução de estratégias discursivas aplicadas pela crítica no 

impresso, mas também expedientes do seu trabalho em vídeo, como vinhetas e cenários com 

signos do cinema (figura 17 e 18), uso de imagens da obra extraídas de trailers como recurso 

contextualizador (figura 19) e até a prevalência dos atores e diretores em sua abordagem para 

os filmes. No Isabela Boscov, a crítica replica marcas de uma crítica em vídeo online 

estabelecida com êxito anos atrás quando a Veja implementou estratégias multimídia no 

YouTube.  

Figura 17 – Ao som de um jazz, a abertura dos vídeos da crítica Isabela Boscov para o canal 

da Veja no YouTube em 2009 extraída do seu comentário sobre o filme Bastardos Inglórios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
58 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=xV9GKFg0VvI 

https://www.youtube.com/watch?v=xV9GKFg0VvI
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Figura 18 – No vídeo sobre Bastardos Inglórios, a crítica apresenta seus argumentos sobre a 

obra para o espectador em um cenário produzido pelo grupo Abril.  

 

Figura 19 - No vídeo para o canal vejapontocom, cenas do trailer de Bastardos Inglórios são exibidas 

ao longo da crítica como recurso que contextualiza a fala de Boscov.  

 

Importante notar como, até o momento, a linguagem verbal se sobressaiu à audiovisual na nossa 

análise.  Assim, importa mais às produções do canal aquilo que Boscov tem a dizer em palavras 

sobre o filme e como expressa isso em gestos e tom de voz para a câmera do que aquilo que 

uma edição pode acrescentar na situação de comunicação estabelecida com o receptor dessas 

produções online.  

 A performance de Boscov para a câmera é um fator relevante nessas produções. Ela sugere 

uma espontaneidade da palavra falada, contudo, fica evidente como até isso é parte do roteiro 

escrito pela crítica para o vídeo. Há pontualmente uma espontaneidade do discurso oral na 

apresentação para a câmera, mas, como regra, parte daquilo que é dito está previsto nos roteiros 

do vídeo. Ocasionalmente, Boscov dá sinais de fuga do script, mas, de regra, mesmo esses 
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desvios soam roteirizados por uma fala que reproduz precisamente a maneira como a crítica 

sempre fez seus textos para a Veja. Assim, são frisadas as “marcas” de um “modo de fazer 

crítica” aplicadas por Boscov em quaisquer plataformas que atue, demonstrando como isso 

importa mais ao seu trabalho do que qualquer experimentação ou conversão a linguagens e 

modelos de comunicação nativos das esferas digitais.  

A julgar pela longevidade da aplicação dessa fórmula no YouTube, podemos inferir que a 

crítica entende a permanência de uma tradição como algo mais caro e mais requerido pelo 

público do que qualquer esforço de mudança da prática. Podemos entender que a leitura que o 

Isabela Boscov faz do seu público é que ele espera encontrar na esfera online uma crítica que 

lhe seja reconhecível como um conteúdo com a assinatura da jornalista, mantendo na web 

relações familiares com suas produções, mesmo as audiovisuais.  

 

4.1.4. Impresso em vídeo 

A edição simplificada na proposição de algum diálogo entre as imagens da obra e os momentos 

em que o vídeo exibe Isabela Boscov em cenários diversos falando o seu texto para a câmera é 

indicativo de uma característica da produção do canal que nos ajuda a compreender a persona 

crítica sugerida. Nas críticas do Isabela Boscov, a fala e a imagem da crítica, sua interpretação, 

frisando a apresentação para a câmera são os aspectos mais destacados. Entre os recursos 

audiovisuais em prol da expressão da crítica, as entonações de voz e os gestos e expressões 

faciais de Boscov são mais utilizados que edição, trilha sonora etc. São tais aspectos que 

recebem a maior preocupação na concepção criativa dessas peças. Tudo isso reforça a 

percepção de que o que interessa nessa produção é a crítica Isabela Boscov, o que ela pensa 

sobre os filmes, o cinema, os atores e os diretores e como ela expressa isso com sua imagem, 

voz  e corpo presentes no player. Diante disso, qualquer outro recurso passa a ser artifício.  

A repetição da estrutura e de marcas da própria crítica nas suas produções em outras plataformas 

(revista, blog e o canal da Veja no YouTube nos anos 2000), indica que importa à rotina de 

produção do canal que analisamos manter vestígios gramaticais que permitem ao espectador 

reconhecer nesse produto aspectos já validados socialmente em outras ambiências e produções 

com a assinatura de Boscov. Assim, à produção do canal Isabela Boscov importa replicar a 

autoridade formada pela crítica em outras esferas de comunicação.  
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Definimos como marcos do Isabela Boscov os vídeos sobre os filmes Goosebumps: Monstros 

e Arrepios (BOSCOV, 23 out. 2015), 007 contra Spectre (BOSCOV, 05 nov. 2015) e Jurassic 

World: Reino Ameaçado (BOSCOV, 30 jun. 2018) por representarem o início de fases bem 

delimitadas do canal: o início de suas atividades em  23 de outubro de 2015 (Goosebumps), a 

reinserção de imagens da obra na edição do vídeo nos moldes daquilo que a produção da crítica 

fazia junto à Veja antes de ter o seu próprio canal, conforme visto no exemplo de Bastardos 

Inglórios (007 contra Spectre), e a sua primeira crítica no retorno de Boscov ao quadro de 

colaboradores do veículo (Jurassic World: Reino Ameaçado). A partir deles notamos como, na 

trajetória do canal, um comprometimento com um arrojo na linguagem audiovisual nunca 

esteve acima das preocupações com a concepção do texto da crítica e da apresentação ou 

interpretação dela diante da câmera.  

Elementos técnicos como a qualidade na captação de som e imagem e uma concepção 

minimamente elaborada de cenários sofrem constantes variações ao longo dos vídeos e só vão 

ganhar novamente estabilidade no retorno da crítica à Veja (figura 22). Antes disso, por 

exemplo, há uma enorme diversidade de uso de cenários, a maioria improvisados como paredes 

brancas (figura 20) ou halls de ambientes não identificados (figura 21). O uso do jazz nas 

vinhetas e a presença de elementos cênicos tradicionais (refletores e câmeras) sugerem uma 

atmosfera de sofisticação e de sacralização de um cinema e da crítica nos moldes clássicos. 

Esse minimalismo e essa pouca preocupação técnica reforça ainda mais nossa percepção de que 

os elementos centrais dessas produções são a presença de Boscov na tela e o seu texto. 

Figura 20 - No vídeo inaugural sobre o filme Goosebumps: Monstros e Arrepios, Boscov grava em um 

hall não identificado, evidenciando o caráter improvisado da produção quando era independente da Veja. 
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Figura 21. No vídeo sobre 007 contra Spectre, a crítica segue com improvisos, usando aqui como fundo 

uma parede branca.  

 

Figura 22 - Trecho do vídeo sobre Jurassic World: Reino Ameaçado, retorno oficial de Boscov às 

parcerias com a revista na produção de resenhas para o YouTube. 

 

A thumbnail59 dos vídeos do Isabela Boscov sugere a centralidade da imagem da crítica e, 

consequentemente, o seu lugar de importância na manutenção de uma autoridade crítica 

fundada na sua trajetória pregressa e em uma reputação construída em veículos impressos e no 

próprio pioneirismo da produção de vídeos para YouTube nos anos 2000. Nas thumbnails do 

canal, a imagem de Boscov se destaca como o elemento mais nítido, acima do filme comentado, 

 
59 Nome atribuído à arte com link que representa os vídeos na navegação pela plataforma e que é utilizada 

para atrair os usuários na navegação pelo site.   
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inclusive. As imagens do filme surgem na thumb como uma espécie de marca d’água no fundo 

verde, o que só confirma Boscov como o grande chamariz do canal. (figura 23).   

Figura 23 - Thumbnail do vídeo de Boscov para o filme O Anjo, de Luis Ortega.  

 

O canal Isabela Boscov tem articulação com a página da crítica no Facebook, com o canal da 

Veja no YouTube e com o blog de Boscov na página da Veja. Pela permanência do seu vínculo 

institucional, a imagem da crítica está atrelada à publicação, ainda uma das mais reconhecidas 

do país nacional e internacionalmente. O lugar dos vídeos do canal Isabela Boscov na rotina de 

produção da crítica demonstra um esforço de adaptação às demandas do novo contexto de 

recepção, mas ainda assim todas as potencialidades das ferramentas em uso não são exploradas 

em prol de uma transformação mais significativa para uma versão mais interativa e 

horizontalizada de relacionamento com o seu público e também para mudanças mais radicais 

na recepção desse tipo de conteúdo.  

Das redes sociais possíveis de articulação, além do próprio YouTube, Isabela Boscov utiliza 

apenas o Facebook. A crítica usa a plataforma para divulgar suas produções para os seguidores 

da sua página, fazendo postagens com links e um breve texto que visa chamar o público para o 

conteúdo em destaque. Não adentraremos nas minúcias da rotina da página de Isabela Boscov 

no Facebook pois nosso interesse por ela está restrito a maneira como a crítica a utiliza à serviço 

ou em articulação com a produção do seu canal no YouTube.  

Como abordar a página da crítica no Facebook implica abordar também a sua produção para o 

blog da Veja, percebemos através dele como a produção em texto no blog é mais atualizada e 

constante que a de vídeos para o YouTube. Regularmente, toda semana, Boscov divulga o link 

de postagens no blog e conseguimos notar como nele as críticas são mais frequentes, atualizadas 

e diversificadas em suas pautas, ainda que todas elas sigam obedecendo o acontecimento como 

critério de definição.  
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Até o momento em que as análises dessa tese foram feitas60, por exemplo, o último vídeo do 

canal Isabela Boscov no YouTube foi para o filme Casal Improvável (2019), que estreou no 

circuito em junho de 201961. Títulos que foram lançados posteriormente a esse longa, como Era 

uma vez em... Hollywood (2019) de Quentin Tarantino62, e anteriores a ele, como X-Men: Fênix 

Negra (2019)63, não foram pauta para produções audiovisuais da crítica no YouTube, mas 

tiveram textos publicados no blog. É possível que essa prioridade do blog na fase mais recente 

do canal se dê por orientações editoriais da própria empresa com a qual Boscov voltou a ter 

vínculo mais próximo. O cenário nos indica os conteúdos prioritários na rotina de atividades da 

crítica, a produção de críticas escritas ainda que seja na ambiência online para o seu blog na 

página da Veja.  

Notamos também como Isabela Boscov interage mais com o seu público em sua página no 

Facebook, respondendo diretamente a comentários de suas postagens sobre o blog na 

plataforma, do que no YouTube. No Isabela Boscov, a crítica tem como único vestígio de 

esforços de interação com o público sua performance para a tela e a postagem do conteúdo no 

site.  Como página, o Isabela Boscov não estende seu uso para além da função de repositório 

de vídeos da crítica, reforçando a ideia de que, nesse caso, a iniciativa da produção audiovisual 

e os usos do meio digital reproduzem práxis tradicionais.  

Ao longo da análise, notamos que a comunicação entre as produções do canal da crítica no 

YouTube e as demais esferas online com a qual se associa (Facebook, blog e canal da Veja no 

YouTube) não extrapola o recurso do link. O canal Isabela Boscov não explora ferramentas de 

sociabilidade ou interação, não utiliza estratégias como hashtags e títulos que permitem a 

visibilidade dos vídeos na plataforma, sendo dominante portanto o uso do YouTube como 

memória do trabalho audiovisual da crítica. Não descartamos que isso ocorra por imperícia dos 

produtores, mas devemos também cogitar que a razão para esse cenário se dê por uma ausência 

de desejo deles em explorar essas possibilidades.  

As descrições dos vídeos do canal Isabela Boscov são breves, não adicionando comentários a 

mais sobre a obra cinematográfica avaliada na peça audiovisual, apresentando apenas um link 

para o blog da crítica. Na exibição do vídeo no interior do player poucos recursos de 

 
60 10 de setembro de 2019.  
61 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=eQlsrtPuyzg 
62 Disponível em: https://veja.abril.com.br/blog/isabela-boscov/tarantino-e-era-uma-vez-em-hollywood-a-
reinvencao-da-historia/  
63 Disponível em: https://veja.abril.com.br/blog/isabela-boscov/x-men-fenix-negra/ 

https://www.youtube.com/watch?v=eQlsrtPuyzg
https://veja.abril.com.br/blog/isabela-boscov/tarantino-e-era-uma-vez-em-hollywood-a-reinvencao-da-historia/
https://veja.abril.com.br/blog/isabela-boscov/tarantino-e-era-uma-vez-em-hollywood-a-reinvencao-da-historia/
https://veja.abril.com.br/blog/isabela-boscov/x-men-fenix-negra/
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sociabilidade de conteúdos são utilizados pelo canal, sobretudo aqueles usuais que os criadores 

da plataforma utilizam para estimular a propagabilidade das suas produções na rede, como a 

convocação do público a ações como inscrição, likes, comentários e compartilhamento. Isso 

tudo reforça a percepção de uso do YouTube feito pela crítica, um arquivo de suas produções 

audiovisuais online.   

A referência a vídeos anteriores tanto na forma de links como no próprio vídeo exibido não é 

feita, exceto em um caso, o vídeo de Boscov sobre o remake Ben-Hur (BOSCOV, 19 ago. 

2016). Nele, a crítica menciona no vídeo a entrevista realizada com um dos atores do filme, 

Rodrigo Santoro, e no momento em que fala sobre sua atuação e a importância do seu 

personagem na obra o player da plataforma destaca a peça audiovisual em questão como 

sugestão de espectatorialidade (figura 24). Esse é um dos únicos exemplos do canal que 

vislumbra a possibilidade de um consumo de conteúdos em fluxo ramificado, além dos usuais 

links para o blog da crítica na descrição.  

Figura 24 – Ao mencionar a entrevista realizada com Rodrigo Santoro na crítica de Ben-Hur (2016), 

um link para o vídeo é exibido na aba interativa do canto superior direito do player. 

 

Oportunidades que poderiam ser utilizadas pelo canal para estabelecer uma comunicação 

cruzada entre os vídeos da crítica presentes na rede através de links não são exploradas. Como 

exemplo, podemos citar o caso do vídeo de Boscov sobre o longa MIB: Homens de Preto 

Internacional (2019), no qual, ao final, o usuário pode assistir as críticas de Boscov para No 
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Vale das Sombras (2007) e Eu sou a Lenda (2007)64 (BOSCOV, 21 jun. 2019) ou o de 

Rocketman (2019), no qual a crítica também reforça considerações sobre o longa Bohemian 

Rhapsody (2018)65, mesmo já tendo feito no canal um vídeo somente para o longa. Nas duas 

situações, ao abordar os dois filmes (MIB: Homens de Preto Internacional e Rocketman), a 

crítica sugere relações das obras comentadas com outros títulos, porém, no lugar de se apropriar 

das ferramentas da plataforma a fim de estabelecer links que direcionam o espectador aos 

conteúdos passados, Boscov incorpora essa memória da sua própria produção de peças 

audiovisuais na internet na edição daquilo que é exibido no player (o caso de No Vale das 

Sombras e Eu sou a Lenda em MIB: Homens de Preto Internacional) ou recomenta a obra na 

“nova crítica” (a situação de Bohemian Rhapsody em Rocketman).  

O minimalismo de elementos simbólicos no cenário, a instabilidade na captação do som e 

imagem,  as tímidas tentativas de dialogar imagem da obra com a fala da crítica na edição e o 

pouco uso das ferramentas da plataforma reforçam a ideia de que a produção de vídeos do 

Isabela Boscov é alicerçada na segurança da autoridade que a crítica construiu com sua 

trajetória na era pré-digital pelas marcas estilísticas do seu trabalho na crítica escrita para 

impressos, sobretudo na Veja. Isabela Boscov e o que ela diz sobre os filmes e do modo como 

diz são interpretados pelos idealizadores dos vídeos do canal como suficientes para garantir a 

fidelidade do público a suas produções e manter a reputação e relevância do trabalho da crítica 

nesse formato.  

O “modo de fazer crítica” de Boscov no impresso é replicado no vídeo e sua presença no player 

da plataforma e participação na criação do texto é fundamental para as peças audiovisuais que 

analisamos, independente da qualidade técnica ou de qualquer preocupação com iconografias, 

identidades visuais e recursos do vídeos online em curso pela cultura do YouTube. A segurança 

no êxito da receptividade dos traços da estrutura discursiva de Boscov e, consequentemente, da 

sua proposta de comunicação é atestado pela longevidade e manutenção do seu estilo, que, 

como vimos, se mantém o mesmo desde os anos 2000. Há em curso no canal uma interpretação 

de que o que o público de Boscov espera dessas produções, mesmo em um formato nativo da 

 
64 Na edição, Boscov incorpora os vídeos dos dois longas na crítica de MIB: Homens de Preto 

Internacional, realizados nos anos 2000 no canal da Veja no YouTube. Isso ocorre em razão dos dois 

títulos serem protagonizados por Tommy Lee Jones e Will Smith, respectivamente, os protagonistas da 

primeira versão da franquia comentada no vídeo. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=DnMCcIqW8T4   
65 A crítica estabelece essa relação em virtude dos títulos serem cinebiografias dos músicos Elton John 

e Freddie Mercury, lançadas comercialmente em um curto espaço de tempo. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=6HnRnVOFNVM  

https://www.youtube.com/watch?v=DnMCcIqW8T4
https://www.youtube.com/watch?v=6HnRnVOFNVM
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era digital, a resenha em vídeo, é um certo conservadorismo no tratamento dessa peça como 

produto audiovisual, inclusive no que tange a uma primazia da linguagem verbal. 

 Por serem os elementos que mantém maior recorrência e estabilidade ao longo do tempo, o 

texto performado por Boscov para a câmera em corpo e voz destacam que as produções em 

curso têm como preocupação central a manutenção de uma autoridade construída com êxito no 

impresso. A inserção de Boscov na plataforma sugere mais uma preocupação com o alcance do 

que com a criação de uma proposta de comunicação com seu público e construção de autoridade 

crítica distintas daquelas já articuladas com êxito em outras esferas de comunicação, sobretudo 

as pré-digitais. No caso, a presença da crítica na plataforma sugere mais uma preocupação com 

a manutenção da relevância de uma tradição do que um ímpeto de repensar estratégias de 

comunicação desse tipo de conteúdo em decorrência da possibilidade de se audiovisualizar uma 

crítica de cinema.  

O canal Isabela Boscov e a crítica audiovisual exercitada nele tem como preocupação o alcance, 

ou seja, a ampliação das possibilidades de acesso do público a um conteúdo de comprovado 

êxito em plataformas não digitais, aproximando-se ao máximo que pode daquilo que já é 

praticado como crítica escrita. Tratam-se de produções que estão mais interessadas na 

manutenção de antigas práticas em tempos digitais, com o transporte de uma abordagem do 

impresso no audiovisual online, do que em alguma remodelação da gramática da crítica de 

cinema. No canal Isabela Boscov, a crítica tal qual é pensada para a revista Veja é levada para 

o vídeo do YouTube e não repensada gramaticalmente diante da sua presença nessa plataforma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



145 
 

4.2. ENTRE PLANOS 

Ativo desde 06 de junho de 2015 no YouTube, o Entre Planos teve como primeiro vídeo o 

episódio piloto O que o Monty Python pode nos ensinar sobre a Idade Média?66, postado na 

plataforma como parte integrante do trabalho de conclusão da graduação em jornalismo de Max 

Valarezo na Universidade de Brasília (VALAREZO, 12 jun. 2015). Como Valarezo explica no 

vídeo A Origem do Entre Planos67, o canal foi concebido como um veículo autônomo, sem 

vinculação a site ou blog-raiz, a partir de um projeto acadêmico no qual foram desenvolvidos 

aspectos como linha editorial, logomarca e identidade visual, possuindo, portanto, um tempo 

de amadurecimento não muito comum a iniciativas semelhantes no YouTube (VALAREZO, 

11 ago. 2016).  

Apesar da singularidade na concepção do projeto, Valarezo possui na sua trajetória algumas 

características que o aproximam de outros sujeitos (inclusive de outros nichos de produção na 

plataforma, como moda, games e gastronomia) que, assim como ele, têm atuação exclusiva nas 

esferas online: a ascensão profissional ainda jovem (entre 24 e 27 anos) atrelada a uma fluência 

no uso das ferramentas e possibilidades da era digital. Isso também traz como reflexo seu apelo 

com um público jovem, que, como vimos na pesquisa da Fundação Telefônica (FUNDAÇÃO, 

2014), é grande consumidor de conteúdos audiovisuais na internet. Os espectadores dos vídeos 

do Entre Planos têm, majoritariamente, entre 18 e 34 anos, conforme dados demográficos 

extraídos do próprio YouTube e divulgados por Valarezo em entrevista publicada no blog do 

Grim co-realizada pelo proponente desta tese (Apêndice A).  

Antes do Entre Planos, Valarezo teve uma breve passagem pela editoria de cultura do jornal 

Correio Braziliense, mas teve sua formação como crítico construída predominantemente no seu 

canal de vídeos para o YouTube que se popularizou e até a checagem final dessa pesquisa68 

contabilizava o total de 245.766 inscritos, com 497.494 visualizações no seu vídeo mais 

assistido, A técnica que arruinou os filmes de ação, postado em 26 de outubro de 201769. 

Conforme o próprio Valarezo indica no vídeo A Origem do Entre Planos (VALAREZO, 11 

ago. 2016) e em entrevista ao nosso grupo de pesquisa (Apêndice A), a linha editorial do canal 

estabeleceu como propósito central a informação e a análise de obras e outros assuntos do 

universo cinematográfico. Nessas produções, Valarezo tece considerações em teor analítico 

 
66 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=wnQi_q1Zwso&t=45s  
67 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=EQ-1ftQmxsU 
68 10 de setembro de 2019.  
69 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=hN9WWPBOSIA  

https://www.youtube.com/watch?v=wnQi_q1Zwso&t=45s
https://www.youtube.com/watch?v=EQ-1ftQmxsU
https://www.youtube.com/watch?v=hN9WWPBOSIA


146 
 

com a apuração de informações em campos diversos do conhecimento como literatura, história, 

música, artes plásticas, filosofia e psicologia.  

Em 26 de maio de 2016, o Entre Planos teve como “ponto de virada” da sua trajetória a 

postagem do vídeo Como “O Babadook” usa imagem e som para dar medo70, estabelecendo 

então como especialidade da sua produção de conteúdos o vídeo-ensaio, inspirado em canais 

de língua inglesa como Every Frame a Painting, Fandor, The Nerdwriter e Kaptain Kristian 

além das produções do ensaísta Kogonada no Vimeo. Como Valarezo indica na nossa entrevista 

(Apêndice A) e em outras ou em alguns de seus vídeos-resposta a espectadores (PAIS, 10 jan. 

2018; VALAREZO, 21 jun. 2018)71, o caráter de ineditismo desse formato por críticos 

brasileiros em 2016 e a assunção dele como especialidade do Entre Planos acabou trazendo 

popularidade para o canal destacando-o no universo de produções do seu nicho, o cinema, 

monopolizado pela resenha.  

 Mesmo com a inserção de uma especialidade na produção de vídeos do canal, o Entre Planos 

manteve a sua linha editorial, aplicada agora à produção de vídeo-ensaios publicados na 

plataforma toda quinta-feira. Desde a postagem de  Como “O Babadook” usa imagem e som 

para dar medo, notamos no canal produções que se dedicam a abordagem de aspectos da obra, 

como uma cena, a construção de um personagem, a fotografia ou o uso do design de som, mas 

também técnicas e movimentos cinematográficos, curiosidades sobre a história do cinema em 

tom pedagógico que oscila entre o informativo e o analítico como características que 

consolidaram a identidade do Entre Planos.  

 

4.2.1. Fluência na cibercultura 

Desde a adoção do vídeo-ensaio como formato principal das produções do Entre Planos, o 

canal tem um modelo regular de disposição dos elementos que constituem os discursos críticos 

nos seus vídeos, exibindo variações a depender das demandas da própria pauta. Nesse sentido, 

há expedientes mais estáveis, enquanto os demais podem ser reposicionados a depender dos 

temas e do curso da argumentação. 

 
70 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=bWE1HfAUkpA&t=178s  
71 Vídeo de perguntas e respostas a espectadores Han Solo é mesmo um fracasso? e uma entrevista 

concedida a Joyce Pais do canal Cinemascope. Estão disponíveis em 

https://www.youtube.com/watch?v=55F662rYPBI e 

https://www.youtube.com/watch?v=aG8E1dlxSgk, respectivamente.  

https://www.youtube.com/watch?v=bWE1HfAUkpA&t=178s
https://www.youtube.com/watch?v=55F662rYPBI
https://www.youtube.com/watch?v=aG8E1dlxSgk
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Entre os elementos mais estáveis das produções do Entre Planos está a sua abertura (figura 25) 

e o seu encerramento (figura 26). Todas as produções do canal têm início com a tradicional 

vinheta do Entre Planos (figura 25), sucedida eventualmente de um alerta de spoilers quando 

necessário, e um desfecho com a aparição de Valarezo no vídeo em um cenário concebido para 

o canal desde 2015, relatando brevemente sua experiência na concepção da crítica em questão 

e posteriormente convocando ações do usuário da plataforma, entre elas, interação na barra de 

comentários abaixo da descrição, a colaboração na campanha de financiamento coletivo pela 

plataforma Apoia-se, a recomendação de algum produto ou serviço patrocinador do vídeo - algo 

que também já pode ter sido feito no início, antes ou depois da vinheta, ou no decorrer da 

narração e que é reforçado ao fim - e o pedido para acompanhá-lo nos seus diversos perfis em 

redes sociais vinculadas ao canal (Facebook, Twitter, Instagram e Letterboxd) (figura 26).  

Figura 25 – Abertura do Entre Planos extraída do vídeo sobre o longa Zodíaco, intitulado Zodíaco: 

Desconstruindo o suspense policial. 

 

Figura 26 – Encerramento do vídeo Zodíaco: Desconstruindo o suspense policial no qual, como de 

praxe, Valarezo convoca ações do espectador.  
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O Entre Planos possui articulação com os perfis de Max Valarezo em quatro redes sociais: 

Facebook, Instagram, Twitter e Letterboxd. Entre elas, destacamos o uso que o crítico tem feito 

do Instagram para postar vídeos exclusivos no recurso InstagramTV, conforme o próprio relata 

nos vídeos As terríveis figuras paternas de Paul Thomas Anderson72 (VALAREZO, 08 mar. 

2018) e Alien: Dissecando a cena mais chocante73 (VALAREZO, 29 ago. 2019), ambos, 

inclusive, foram concebidos para o YouTube a partir de conteúdos audiovisuais desenvolvidos 

para essa rede social.  

A relação de complementaridade entre conteúdos do YouTube e do Instagram também se dá na 

colaboração de Valarezo com outros produtores de conteúdo da sua plataforma de origem. Ela 

é perceptível, por exemplo, na dinâmica que ele estabeleceu em sua colaboração com o canal 

Acabou de Acabar do crítico Gabriel Gaspar, atuante na plataforma desde 2009. Em 2016, após 

conhecer os vídeo-ensaios do Entre Planos na plataforma, Gaspar convidou Valarezo a integrar 

a equipe fixa do seu canal com a postagem de vídeos similares aos que o ensaísta já produzia 

no Entre Planos porém com metragem mais curta, sempre ampliando discussões sobre obras 

como uma espécie de análise bônus74.   

A campanha de financiamento coletivo do Entre Planos na plataforma Apoia-se também 

destaca essa articulação do conteúdo do canal com outros produtos ramificados dele. O crítico 

costuma oferecer conteúdo exclusivo ao público como resenhas escritas, além da possibilidade 

de participação no cineclube Entre Planos no qual discute um filme por mês em conferência 

online, para aqueles que colaborarem com a campanha de crowdfunding do canal.   

No Twitter, Valarezo estabelece uma relação interativa com seus seguidores. O perfil no site 

funciona como uma ferramenta de conversa ou de resposta a perguntas de inscritos semelhante 

a já estabelecida no YouTube através de vídeos postados que se dedicam exclusivamente a isso, 

o Perguntas e Respostas. Há interação ainda no já citado cineclube Entre Planos e também 

através de respostas a comentários de mensagens de usuários no YouTube.  

Eventualmente, as interações de Valarezo com o público acabam sendo incorporadas em alguns 

vídeos, como no caso de O que faz um filme ser pretensioso?75 (VALAREZO, 12 abr. 2018). 

Nele, o ensaísta destrincha aspectos que indicariam a pertinência de uso do adjetivo 

 
72 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=a4qCgd6mDRs 
73 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=mzPA0XqIGlw 
74 A parceria entre o Entre Planos e o Acabou de Acabar foi encerrada em 2018 conforme Valarezo 

relata no vídeo Han Solo é mesmo um fracasso?(VALAREZO, 21 jun. 2018) 
75 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=ZeV8BogxIiQ&t=80s 

https://www.youtube.com/watch?v=a4qCgd6mDRs
https://www.youtube.com/watch?v=mzPA0XqIGlw
https://www.youtube.com/watch?v=ZeV8BogxIiQ&t=80s
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“pretensioso” para certas obras. A partir dessa proposta, Valarezo comenta cada definição do 

termo dada por usuários em respostas a seu perfil no Twitter (figura 27). A participação dos 

usuários nos canais de comunicação de Valarezo também foi incorporada em outro vídeo do 

canal, A fantasia sexual em De Olhos bem Fechados76 (VALAREZO, 15 mar. 2018), onde o 

ensaísta explora leituras para o longa de 1999 de Stanley Kubrick dada por seus seguidores na 

live sobre o filme realizada no cineclube Entre Planos. Ao final do ensaio sobre De Olhos bem 

Fechados (1999), Valarezo credita esses espectadores como autores dessas interpretações, 

inclusive.    

Figura 27. Em O que faz um filme ser pretensioso?, Valarezo incorpora respostas dos seus seguidores 

no Twitter como tópicos da discussão proposta no vídeo.  

 

Essas inserções servem como vestígio do caráter interativo da relação entre Valarezo e seu 

público, mas também evidenciam uma economia de trabalho, na medida em que as ações do 

crítico em uma esfera social online o ajudam a elaborar produções em outra. Além disso, servem 

como promoção das ações de Valarezo fora do YouTube, que, por sua vez, de maneira cíclica, 

também são úteis para fomentar o trabalho do crítico na plataforma de vídeos.  

Além da relação de Valarezo com o receptor dos seus conteúdos, esse uso articulado que o 

Entre Planos faz das redes sociais nos indica também outros dois traços da sua produção. Há 

no canal uma ciência dos fluxos de recepção de conteúdos online, ou seja, Valarezo demonstra 

conhecer e explora as possibilidades de leitura ramificadas que são típicas da cibercultura. 

Paralelamente, também notamos na rotina do canal vestígios dos seus laços com os demais 

 
76 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=lu4bWH1Wsqs&t=588s  

https://www.youtube.com/watch?v=lu4bWH1Wsqs&t=588s
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atores da microesfera de produtores de conteúdos sobre cinema na plataforma, algo que confere 

suporte a ascensão e fluência do ensaísta no próprio site.  

 Os vídeos do Entre Planos sempre oferecem a possibilidade para usuários acessarem conteúdos 

antigos do canal através de lembretes interativos sinalizados no player. Ao longo do vídeo, 

Valarezo também sempre faz referência a outros de seus conteúdos cujo acesso pode ser feito 

através de links deixados por ele na descrição do vídeo. Tais iniciativas permitem um consumo 

ramificado de conteúdo: vídeos, artigos, entrevistas e críticas escritas que têm relação com os 

temas propostos pelo vídeo ensaio do Entre Planos. A ciência e a aplicação de um fluxo de 

recepção ramificado é perceptível, por exemplo, no vídeo Adaptações de Shakespeare para 

todos os gostos!77, no qual Valarezo cria essa peça como um vídeo-raiz (figura 28) cujos links 

na descrição permitem o usuário ter acesso a 10 resenhas de filmes adaptados ou inspirados em 

obras de William Shakespeare a partir de recortes temáticos ou de gênero escolhidos pelo 

receptor (figura 29) (VALAREZO, 21 abr. 2016).  

Figura 28 – Vídeo-raiz Adaptações de Shakespeare para todos os gostos! propõe uma recepção de 

conteúdos ramificada no Entre Planos. 

 

 

 

 

 
77 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=ZAvSpWHoNHY&t=142s 

https://www.youtube.com/watch?v=ZAvSpWHoNHY&t=142s
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Figura 29 - A descrição do vídeo Adaptações de Shakespeare para todos os gostos sugere links a serem 

acessados pelo espectador a partir de suas preferências por gêneros e recortes temáticos.  

 

As thumbnails do Entre Planos privilegiam elementos e estratégias que visam tornar o conteúdo 

convidativo ao usuário flaneur do YouTube, como é prática corrente em canais da plataforma, 

inclusive de outros nichos de atuação. A thumbnail de Por que Frances McDormand é 

fantástica em Três Anúncios para um Crime traz a imagem da atriz Frances McDormand 

caracterizada como a personagem Mildred Hayes do filme Três Anúncios para um Crime 

(2017) com os dizeres exclamativos “Atuação fantástica!” (figura 30). Já em O que faz um filme 

ser pretensioso?, apesar do conteúdo mencionar obras diversas como Crash: No Limite (2005), 

Prometheus (2012) e Birdman ou (A inesperada virtude da ignorância) (2014), sua  thumbnail  

traz como destaque mãe! (2017), filme do diretor Darren Aronofsky cuja recepção foi marcada 

por polêmicas e por uma intensa polarização entre o público meses antes da publicação da peça 

audiovisual no Entre Planos (figura 31).  

Figura 30 - Thumbnail do vídeo Por que Frances McDormand é fantástica em Três Anúncios 

para um Crime.  
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Figura 31 - Thumbnail do vídeo O que faz um filme ser pretensioso? frisa o adjetivo 

“pretensioso” e traz como destaque o filme mãe!. 

 

A mesma lógica de atração do espectador aplicada à imagem da thumb é usada na concepção 

do próprio título do vídeo. É comum o Entre Planos intitular os seus vídeos com declarações 

de impacto como O filme indispensável para aspirantes a cineastas; perguntas que instiguem 

o público a buscar suas respostas nas peças audiovisuais como Por que tantos protagonistas 

são órfãos?; e sugestões do conteúdo do canal como guia prático para a compreensão de algum 

aspecto do universo cinematográfico como em Como usar a narração em filmes. 

Eventualmente, os vídeos recebem títulos que funcionam de maneira menos explícita como 

chamariz como A Balada de Buster Scruggs: Um faroeste entre céu e inferno, Os olhares de 

Beleza Americana, Suspiria: O mais belo pesadelo ou Moonlight: Uma história de cor e luz, 

mas o que se destaca com mais regularidade no cotidiano da produção do canal é esse esforço 

de apelo ao consumo do conteúdo do Entre Planos.  

A prática frequente de featurings ou collabs também indicam uma grande fluência do Entre 

Planos na cultura do vídeo para o YouTube. As collabs são práticas correntes na cultura do 

YouTube em diversos nichos de produção de conteúdo e consiste na realização de vídeos com 

a participação de produtores de outros canais do site, que, como contrapartida também realizam 

peças no mesmo esquema. O objetivo central das collabs é estabelecer uma troca de influências 

na rede, convocando inscrições e visualizações dos espectadores no canal parceiro. Valarezo 

fez isso com alguns produtores do YouTube como Marden Machado (Cinemarden), Joyce Pais 

(Cinemascope), Fernando Imperator (Conacine), PH Santos (Raphael PH Santos), Mikannn 

(Mikannn), Tiago Belotti (Meus 2 centavos), Otávio Ugá (Super 8), Sérgio Barreto (Projeto 

Ator) e Edson Castro (Manual do Homem Moderno). Em algumas collabs, notamos a presença 

de um senso de comunidade entre esses atores e que não diz respeito apenas à cena de críticos 
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de cinema brasileiros, mas a produtores nacionais de conteúdo sobre cinemas no YouTube com 

o Entre Planos com lugar referencial na produção do formato vídeo-ensaio, conforme nos 

indicam a fala de Joyce Pais, por exemplo (PAIS, 10 jan. 2018).  

Em 2018, em razão de todas essas articulações de Valarezo, o canal aumentou a quantidade de 

inscritos, alcançando a marca de 100 mil, um feito reconhecido pela empresa YouTube com 

uma placa de cumprimento da meta, comemorada pelo crítico no vídeo Comemorando 100 mil 

inscritos!!!78 (VALAREZO, 19 fev. 2018). Como resultado, o canal passou a ser muito 

requisitado por empresas interessadas em anunciar alguns de seus produtos e serviços nos 

vídeos do Entre Planos, sugerindo até mesmo algumas pautas para Valarezo.  Conforme 

entrevista concedida ao Grim (Apêndice A), a remuneração do Entre Planos vem de três 

formas: a) o recurso adsense de anúncios sugeridos pelo YouTube; b) a publicidade direta, 

através do interesse de marcas que entram em contato com Valarezo a fim de negociar a menção 

de seus produtos e serviços nos vídeos  do canal;  e c) a campanha de financiamento coletivo 

na plataforma Apoia-se, implementada desde 02 de março de 2017.  

A intervenção do adsense não é tão invasiva quando a comparamos com outros canais. 

Conforme relatado por Valarezo (Apêndice A), muitas vezes essas campanhas são retiradas dos 

vídeos do Entre Planos em virtude de restrições ao uso de imagens e áudios das obras que os 

conteúdos do canal, todos vídeo-ensaios, fazem com grande frequência. Em algumas 

circunstâncias o ensaísta relata que contesta essas restrições notificadas através da plataforma. 

No entanto, Valarezo acaba encontrando nas outras modalidades de monetização alternativas 

para tornar seus conteúdos economicamente rentáveis sem prejudicar uma das principais 

características dos seus vídeos, o uso de imagens dos filmes.  

A campanha do Apoia-se79 foi uma dessas alternativas encontradas pelo ensaísta. Trata-se de  

um financiamento coletivo no qual o público do canal pode voluntariamente contribuir todo 

mês com valores e, em retribuição, esse colaborador recebe recompensas exclusivas  como 

recomendações de filmes, acesso ao grupo fechado do Entre Planos no Facebook e, o principal 

destaque entre as ofertas, a participação no cineclube do canal.  

No vídeo Ajude o Entre Planos a continuar produzindo vídeos80, Valarezo esclarece que os 

valores da campanha são investidos na manutenção das atividades do canal, entre elas o 

 
78 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=JViddy7Hbns 
79 Disponível em: https://apoia.se/entreplanos 
80 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=ak9VApWPgEE  

https://www.youtube.com/watch?v=JViddy7Hbns
https://apoia.se/entreplanos
https://www.youtube.com/watch?v=ak9VApWPgEE
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pagamento da sua equipe de editores (figura 32) (VALAREZO, 02 mar. 2017). Na página da 

campanha do Entre Planos no Apoia-se, é possível visualizar um gráfico que explica como os 

valores arrecadados na campanha serão convertidos e como ela é importante para a manutenção 

do canal, “o meu sonho é transformar o Entre Planos no meu emprego de verdade”, diz 

Valarezo no Apoia-se. Assim, desde 2017, a colaboração no Apoia-se é estimulada pelo crítico 

ao final ou início dos seus vídeos, convocando a adesão do público e mantendo os inscritos no 

canal a par dos eventos que somente os colaboradores da campanha têm participado a fim de 

instigar um aumento nas doações. Até o encerramento dessa pesquisa, através do Apoia-se, o 

Entre Planos arrecadava, em média, cerca de R$ 1.600,00 por mês.  

Figura 32 – Gráfico com a distribuição dos recursos arrecadados pelo Entre Planos no Apoia-se.   

 

A publicidade direta, por sua vez, surge como segunda alternativa de obtenção de renda através 

de publiposts. Nesse sentido, diversas empresas anunciam no Entre Planos como escolas de 

cursos online (Ozi e Video Marketing), editoras de livro (Intrínseca e Darkside), distribuidoras 

de filmes (Fox) e serviços de streaming e locação online (Net Now e o Telecine). Nessas 

circunstâncias, o espectador dos vídeos costuma ser alertado de que a sugestão temática surgiu 

dessas empresas, apesar do desenvolvimento das ideias e argumentos presentes no roteiro serem 

de Valarezo.  

Nos vídeos com publicidade direta, com frequência, Valarezo reserva os minutos finais para 

destacar qualidades do produto e dos serviços anunciados a partir de sua experiência como 
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consumidor. Em O que é o terror hagsploitation?81, por exemplo, o crítico do Entre Planos 

destaca o projeto gráfico e editorial da Darkside para o livro O que terá acontecido a Baby 

Jane? de Henry Farrell mostrando alguns aspectos físicos da obra (figura 33, 34 e 35) 

(VALAREZO, 23 mar. 2019) 

Figura 33 – Em O que é terror hagsploitation?, Valarezo demonstra para o seu espectador aspectos 

físicos da edição de O que terá acontecido a Baby Jane? lançada pela editora, como as cores da lateral 

das suas páginas.  

 

Figura 34 – Para a câmera, Valarezo folheia o livro mostrando conteúdos da edição da obra como as 

imagens da adaptação cinematográfica protagonizada por Bette Davis e Joan Crawford em 1962.   

 

 
81 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=VbhJibKL-lo 

https://www.youtube.com/watch?v=VbhJibKL-lo
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Figura 35 – Enquanto folheia o livro, o crítico mostra brevemente conteúdos bônus e exclusivos da 

edição da Darkside, como alguns contos do autor da obra.  

 

Apesar da controvérsia que uma relação tão direta da publicidade com a crítica de cinema é 

capaz de gerar e de negar que essa dinâmica com anunciantes influencie de alguma maneira no 

seu juízo sobre as obras comentadas (Apêndice A), notamos nos vídeos com publicidade direta 

que o discurso sobre os filmes não costumam fugir do tom de celebração. Não negamos que as 

impressões positivas de Valarezo a respeito desses títulos sugeridos por anunciantes sejam 

espontâneas, mas não podemos deixar de nos interrogar se não existiriam constrangimentos 

inconscientes ao próprio crítico nesses vídeos.   

Entendemos que, por vezes, Valarezo encontra alternativas para essas “armadilhas” na relação 

publicidade e crítica, criando conteúdos que, ao mesmo tempo, destaquem os méritos dos 

produtos anunciados e as obras com ele relacionadas e não comprometam a sua reputação como 

crítico. É nesse sentido que há vídeos nos quais o caráter informativo se sobressai, como é o 

caso de O que é o terror hagsploitation?, no qual, para divulgar o lançamento da edição da 

Darkside para O que terá acontecido a Baby Jane?, Valarezo abordou as marcas do subgênero 

de terror hagsploitation82. No entanto, em casos de análises, como os vídeos sobre A Forma da 

Água de Guillermo del Toro, patrocinados pela editora Intrínseca (VALAREZO, 01 mar. 2018) 

e pela Fox (VALAREZO, 03 mai. 2018), o crítico acaba ficando vulnerável a eventuais 

questionamentos sobre sua ausência de interesse nos juízos.  

 
82 Gênero derivado do horror na década de 1960 protagonizado por atrizes mais velhas.  
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Apesar do caráter controverso, destacamos a relevância e importância dessas iniciativas do 

Entre Planos de procurar meios de obter retornos econômicos com seus conteúdos através 

recursos típicos da sociabilidade digital e das novas formas de condução da carreira de crítico 

de cinema. Na história da crítica de cinema online, é frequente nos depararmos com iniciativas 

independentes como o Entre Planos que não têm longevidade por não conseguirem autonomia 

financeira. Na década de 2010, mesmo grandes grupos de comunicação acabaram encontrando 

dificuldade para sustentar por um tempo razoável seus produtos em virtudes de crises 

econômicas, como percebemos páginas atrás no caso Isabela Boscov, cuja produção tem relação 

instável com o grupo Abril. É certo que, mesmo diante de tantos esforços, a situação do Entre 

Planos está longe de uma confortável e completa autonomia financeira, mas são suas 

diversificadas possibilidades de monetização de conteúdos que garante a continuidade da sua 

produção.   

 O exercício da crítica não pode ser reduzido a uma expressão pessoal, sobretudo nos casos que 

estudamos. Assumido como uma profissão, entendemos que se trata de uma atividade 

remunerada, não exercitada como trabalho voluntário, como ocorreu com frequência na 

cibercultura com o fenômeno da crítica cibercinéfila. O Entre Planos está ativo desde 2015 e 

mantém a regularidade da postagem de um vídeo por semana desde então, enquanto outras 

iniciativas igualmente independentes no YouTube ou em outras plataformas online, com equipe 

reduzida, simplicidade de recursos técnicos e não vinculação a grandes empresas de 

comunicação, não conseguem manter a regularidade de publicação e encerram suas atividades 

com menos de um ano de existência.  

 

4.2.2. Agenda e memória afetiva 

Nos primeiros meses do Entre Planos, é possível que o público perceba a agenda como um dos 

critérios que definem as pautas do canal. Os primeiros vídeos após o piloto foram Como foram 

as estreias das trilogias Star Wars83 (VALAREZO, 17 dez. 2015) e 3 indicações para quem 

gosta de Star Wars84 (VALAREZO, 24 dez. 2015), postados na época da estreia do mega-

lançamento  Star Wars: O Despertar da Força (2015), do diretor J.J. Abrams, título que 

retomava a franquia após dez anos de lançamento do seu último exemplar no cinema. Quando 

o vídeo-ensaio foi assumido pelo Entre Planos como formato principal do canal, a agenda do 

 
83 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=it-9fUF4PEQ  
84 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=8wlXEqONpBY  

https://www.youtube.com/watch?v=it-9fUF4PEQ
https://www.youtube.com/watch?v=8wlXEqONpBY
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circuito comercial deixa de ser um critério definidor de pautas, mas está presente eventualmente 

como gancho contextual em algumas peças.  

O lugar do acontecimento (o noticioso) como algo que estimula a produção do canal dialoga 

com a linha editorial escolhida por Valarezo, que inclui uma preocupação declarada com a 

informação e a apuração, traços da rotina do jornalismo, área de formação do crítico. Isso é 

sugerido em depoimentos de Valarezo em vídeos do Entre Planos nos quais ele explica seu 

processo de criação para o público (VALAREZO, 11 ago. 2016; VALAREZO, 22 dez. 2016; 

VALAREZO, 06 abr. 2017). Esse alinhamento ocasional com a agenda também enfatiza como 

o canal não está alheio à proposição de conteúdos “quentes” e que, inevitavelmente, podem 

gerar mais interesse no público.  

Os longas indicados nas principais categorias do Oscar, por exemplo, recebem alguma atenção 

na época dos seus lançamentos nos cinemas brasileiros, aproveitando o interesse que eles geram 

no público. Nas edições da premiação em que Moonlight: Sob a Luz do Luar (2016),  A Forma 

da Água (2017), The Post: A Guerra Secreta (2017), Trama Fantasma (2017), A Favorita 

(2018) e Nasce uma Estrela (2018) foram nomeados em categorias de grande destaque, as 

estreias deles nos cinemas brasileiros renderam ensaios no canal.  

Ao mesmo tempo, lançamentos-evento como Vingadores: Ultimato (2019), Os Incríveis 2 

(2018) e Missão: Impossível – Efeito Fallout (2018) foram gancho para os vídeos A Marvel 

sufoca seus diretores? (VALAREZO, 25 abr. 2019), Por que “Os Incríveis” envelheceu tão 

bem? (VALAREZO, 28 jun. 2018) e Missão Impossível: A beleza da ação imprudente 

(VALAREZO, 26 jul. 2018), respectivamente, retomando filmes anteriores das franquias e 

debatendo temas palpitantes relativos a elas. Mesmo em vídeos que não giram em torno do 

universo cinematográfico, a percepção da ideia de acontecimento como norteadora de critérios 

de escolha é sensível, como quando o canal trouxe um ensaio sobre as cenas de batalha da série 

Game of Thrones (2011-2019) na ocasião da sua última temporada ou quando discutiu o clipe 

This is America de Childish Gambino no auge da sua repercussão online.  

Mesmo declarando-se desvinculado do intuito de realizar críticas jornalísticas (resenhas) no 

YouTube e abordando títulos que fogem do catálogo comercial, Valarezo, ocasionalmente, 

inclina ou adapta sua produção de vídeo-ensaios a lógicas do consumo frequentemente 

associadas ao jornalismo cultural dos veículos de massa.  Esse caráter parece inescapável a um 

produtor de conteúdo que atua de forma independente na plataforma e deseja transformar o 

canal em uma de suas principais fontes de sustento, conforme relata no vídeo Ajude o Entre 
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Planos a continuar produzindo vídeos! (VALAREZO, 02 mar. 2017). A própria escolha do 

YouTube como plataforma para a distribuição dessa produção crítica é coerente com esse 

intuito, já que, conforme nos relata em entrevista (Apêndice A), um dos principais atrativos do 

site foi o seu grande alcance. Nesse sentido, atender a uma demanda massiva acaba sendo um 

critério transversal de definição de pautas e pontualmente o Entre Planos responde com a 

produção de vídeos que abordam assuntos “quentes”.   

A recorrência de alguns filmes, gêneros, cinematografias e diretores nos vídeos do Entre 

Planos, independentemente de estarem no centro das atenções do público no presente, por sua 

vez, destacam o lugar dos afetos na produção de Valarezo. Os filmes da franquia Star Wars, o 

western, a fantasia, o terror e, sobretudo, aspectos do som (design de som e trilha sonora) e as 

animações, especialmente as obras do japonês Hayao Miyazaki, são assuntos frequentes no 

Entre Planos. Além disso, o debate sobre o trabalho de Martin Scorsese, Quentin Tarantino, 

David Fincher, Guillermo del Toro, Paul Thomas Anderson, Stanley Kubrick e o grupo Monty 

Python fazem parte da história do canal. O fascínio de Valarezo pelo diretor Quentin Tarantino, 

inclusive, foi tópico de um vídeo intitulado Eu vi um filme no cinema com o Tarantino 

(VALAREZO, 18 ago. 2016) no qual Valarezo relata a experiência de ter assistido a um filme 

no Festival de Lyon na mesma sessão que o diretor. Assim, o quadro de preferências cinéfilas 

de Valarezo também assume papel determinante nas escolhas temáticas dos seus vídeos. A 

reiteração desses cinemas no Entre Planos está alinhada com algumas informações da biografia 

de Valarezo, seus filmes, gêneros e cineastas preferidos, uma cinefilia formada basicamente por 

filmes de língua inglesa, e áreas de conhecimento que domina, como som e música em virtude 

de estudar e saber tocar instrumentos musicais.  

É sensível na trajetória do canal a preferência pela cinematografia estadunidense, o que traz 

como reflexo a tímida presença de longas de outra nacionalidade, entre elas a brasileira. Os 

títulos de língua inglesa de origem estadunidense são prioridade no Entre Planos, seguido das 

produções japonesas, cujos destaques são as animações de Hayao Miyazaki que já rendeu cinco 

ensaios destacados no canal por uma playlist para as produções do Studio Ghibli. Além dele, o 

cinema mexicano ganha algum espaço através das reflexões do ensaísta sobre a filmografia de 

Guillermo del Toro, um diretor que apesar de não ser de origem estadunidense está em constante 

exercício de internacionalização da sua carreira, possuindo algumas produções hollywoodianas 

no currículo.   

No âmbito das demais cinematografias, a ausência do cinema brasileiro, inclusive, é uma 

questão recorrente abordada pelos receptores do canal nos vídeos interativos Perguntas e 



160 
 

respostas. Em Especial: Respondendo suas perguntas!, Valarezo reconhece esta como uma 

falta sua como crítico em virtude do pouco repertório de cinema brasileiro que possui, se 

comprometendo a mudar a frequência da abordagem da cinematografia nacional no canal 

(VALAREZO, 22 dez. 2016). Em entrevista (Apêndice A), Valarezo diz: “[...] sinto que ainda 

preciso melhorar meu repertório de filmes nacionais. [...] estou fazendo um esforço consciente 

para tentar produzir mais roteiros sobre cinema nacional. [...]”. Na sua trajetória, o Entre Planos 

só passou a ter o cinema brasileiro como pauta mais regular a partir do vídeo Zé do Caixão: O 

pai do terror brasileiro (VALAREZO, 01 nov. 2018).   

As experiências de Valarezo como espectador das obras comentadas, por vezes, firma alguns 

vídeos como vestígios de sua memória pessoal com os filmes. A memória afetiva das primeiras 

experiências espectatoriais do crítico e a relação das temáticas de algumas obras com momentos 

da sua vida pessoal são latentes em algumas produções do canal. É frequente notarmos no 

discurso de Valarezo entonações de fala que sugerem encantamento ou entusiasmo por filmes 

que o marcaram emocionalmente de alguma forma. Esse tom mais emotivo acaba refletido em 

outras escolhas estéticas ao longo do vídeo, como uma trilha sonora que convoca emotividade, 

pausas na narração e desfechos mais poéticos. Em Na Natureza Selvagem: O valor da 

solitude85, por exemplo, Valarezo faz inferências sobre as noções de solidão e solitude a partir 

de sua vivência fora do Brasil e da biografia do protagonista de Na Natureza Selvagem (2007), 

filme dirigido por Sean Penn (VALAREZO, 03 nov. 2016). O mesmo ocorre em Me 

identificando com personagens femininas86, quando comenta o longa de animação O Serviço 

de entregas da Kiki (1989) (VALAREZO, 25 out. 2018).  

Esse tom mais passional em meio às análises surge de maneira intensa em Hayao Miyazaki: A 

importância do vazio87. O vídeo aborda um traço marcante das animações do diretor japonês, a 

presença de momentos de pausa, assimilação e contemplação do mundo ao redor nas grandes 

jornadas empreendidas pelos seus protagonistas. O vídeo tem como fio condutor o fascínio de 

Valarezo pelo filme A Viagem de Chihiro (2001) de Hayao Miyazaki, cuja experiência nos 

cinemas aos onze anos é relatada afetuosamente na narração. Em entrevista concedida a Joyce 

Pais (PAIS, 10 jan. 2018), Valarezo afirma que apesar de Hayao Miyazaki: A importância do 

vazio não ter sido o primeiro ensaio publicado por ele no Entre Planos, o vídeo foi o modelo 

entregue por ele a seus editores para servir como referência daquilo que seria feito no canal dali 

 
85 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=csCHciOf2PU&t=18s  
86 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=dBeh4XR633w&t=90s  
87 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=Kyp3YV2t0gQ 

https://www.youtube.com/watch?v=csCHciOf2PU&t=18s
https://www.youtube.com/watch?v=dBeh4XR633w&t=90s
https://www.youtube.com/watch?v=Kyp3YV2t0gQ
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em diante. Assim, é um vídeo emblemático no que diz respeito às escolhas de linha editorial do 

Entre Planos.  

Podemos compreender a pessoalidade como um caráter marcante das produções do Entre 

Planos, nos permitindo entender que Valarezo se sente confortável para abordar nos vídeos 

aquilo que conhece e gosta. Há uma prudência em não adentrar em assuntos desconhecidos, 

mesmo que um dos aspectos centrais da produção do canal e da metodologia de criação dos 

vídeos seja a pesquisa. O crítico se implica de maneira recorrente nos ensaios, inserindo, 

pontualmente, um tom pessoal nos seus olhares sobre os filmes. De maneira frequente, o lugar 

dos afetos no canal faz com que os ensaios girem em torno de olhares entusiasmados, 

apaixonados e de celebração de obras e artistas queridos, sendo uma exceção a presença de falas 

mais contestadoras do valor dos produtos culturais comentados88.   

 

4.2.3. Crítica semiológica 

O Entre Planos é um canal que privilegia a tradição dos vídeo-ensaios, ou seja, Valarezo 

escolhe um aspecto específico sobre a obra e o universo cinematográfico, elabora uma “tese” a 

respeito disso e expõe seus argumentos através de uma narração acompanhada pela edição de 

imagens da obra. A produção do canal de Valarezo, entretanto, chama a atenção pela 

recorrência de uma crítica semiológica, encarando a obra como um texto a ser decifrado em 

seus significados a partir das “pistas” deixadas por um autor cinematográfico. À luz do trabalho 

dos pesquisadores David Bordwell e Kristin Thompson em A Arte do Cinema, em Como você 

interpreta um filme?89, Valarezo aborda as possibilidades de produção de significados no 

cinema e utiliza o longa Mary Poppins (1964) como exemplo de uma eventual análise de cunho 

semiológico, algo que aplicará ao longo da trajetória do canal em outros vídeos (VALAREZO, 

22 set. 2016).  

Apesar de Valarezo especular que muitas vezes a procura por interpretações da obra é um 

procedimento dispensável na recepção e na formulação de um discurso crítico, como dá pistas 

 
88 A exceção a essa chave de celebração do cinema é representada pelos vídeos Watchmen e a devoção 

limitadora de Zack Snyder sobre Watchmen (2009) de Zack Snyder; Por que Jar Jar Binks é um desastre 

de roteiro que aborda Star Wars: A Ameaça Fantasma (1999); A conflitante direção de A Favorita sobre 

A Favorita (2018) de Yorgos Lanthimos; e O potencial desperdiçado de Nasce uma Estrela sobre Nasce 

uma Estrela (2018) de Bradley Cooper.  

89 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=9lZTb7xrcc4 

https://www.youtube.com/watch?v=9lZTb7xrcc4


162 
 

no vídeo Nem sempre é preciso decifrar os filmes90, há no Entre Planos um esforço contínuo 

de extrair temáticas centrais exploradas nas obras comentadas (VALAREZO, 29 nov. 2018). 

Para Valarezo, o filme apresenta uma profusão de signos e ele é um porta-voz desse esforço de 

compreensão de significados aparentemente imperceptíveis da obra. Isso surge de maneira 

direta em casos como as análises do canal para os filmes Dr. Fantástico (1964), do diretor 

Stanley Kubrick, e Peixe Grande e suas Histórias Maravilhosas (2003), de Tim Burton.  

Em Dr. Fantástico: Sexo e guerra são inseparáveis91, Valarezo afirma para o espectador que a 

crítica central de Dr. Fantástico está direcionada ao fetiche dos seus protagonistas masculinos 

pelo conflito bélico e como isso tem relação com uma sexualidade frustrada (VALAREZO, 18 

jul. 2019). A partir de aspectos como construção da trama, desenvolvimento de personagens, 

direção, cenografia e as interpretações dos atores, Valarezo apresenta para o público como as 

conotações sexuais presentes em detalhes da obra associam os temas violência e sexo.  

Ao longo do vídeo sobre Dr. Fantástico, Valarezo destaca alguns aspectos do filme que visam 

tornar plausível essa relação que a obra estabelece entre os dois temas. Na abertura do longa, o 

crítico entende que aviões são abastecidos como uma espécie de “copulação mecânica” (figura 

36). Ao longo da crítica, Valarezo identifica ainda sugestão cenográficas e na interpretação dos 

atores como a presença de pôsteres da revista Playboy na aeronave dos militares (figura 37) e 

o uso de objetos fálicos pelo General Jack Ripper (figura 38). Há ainda o paralelo que o crítico 

estabelece entre a cena na qual o Major Kong monta em uma bomba nuclear com uma ereção 

(figura 39). Essas associações dão corpo à “tese” sustentada por Valarezo no vídeo que entende 

Dr. Fantástico como um filme que ridiculariza a defesa entusiasmada do militarismo por 

instâncias do poder.  

 

 

 

 

 

 
90 Valarezo utiliza o artigo Contra a interpretação de Susan Sontag para construir esse contradiscurso. 
No vídeo, o crítico explica para seu espectador como há um processo histórico de hipervalorização das 

interpretações em detrimento da forma e como, em muitas situações, na recepção, o impacto sensorial 

das imagens no cinema acaba sendo mais importante do que a procura por significados. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=OByImJXsFIA 
91 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=rj97JQF7ODI&t=540s  

https://www.youtube.com/watch?v=OByImJXsFIA
https://www.youtube.com/watch?v=rj97JQF7ODI&t=540s
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Figura 36 – A abertura de Dr. Fantástico exibe um avião militar sendo abastecido por outro. A cena é 

interpretada pelo crítico como um ato de “copulação mecânica”.   

 

Figura 37 – A presença de alguns exemplares da revista Playboy na aeronave dos militares é sinalizada 

no vídeo por uma seta vermelha.  
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Figura 38 – O charuto é um dos objetos fálicos ostentados pelo General Jack Ripper (Sterling Hayden) 

ao longo de Dr. Fantástico.  

 

Figura 39 – Major Kong (Slim Pickens) monta em uma bomba nuclear em uma cena de Dr. Fantástico. 

 

Já em Seria Peixe Grande uma metáfora sobre Hollywood92, Valarezo especula o teor alegórico 

de Peixe Grande e suas Histórias Maravilhosas (2003), obra de Tim Burton (VALAREZO, 25 

ago. 2016). Com um tom de pessoalidade na leitura a partir da confissão de ideias que lhe 

vieram à mente após assistir ao filme comentado, o vídeo apresenta uma interpretação 

assumidamente livre do longa. Nele, Valarezo observa como os três estágios da trama de 

reconciliação entre um homem e seu pai enfermo pode, entre tantas leituras possíveis, ser visto 

como uma representação dos três estágios da relação que o público estabelece com Hollywood: 

 
92 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=c7uv8yHChrw  

https://www.youtube.com/watch?v=c7uv8yHChrw
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o encantamento, o desencanto e a reação, na percepção do crítico. É uma leitura particular para 

a obra de Burton cuja trama Valarezo associa com o despertar do senso crítico para cinema na 

vida adulta. O vídeo assume um tom de confissão ao usar o longa para explorar reflexões que 

lhe tocam como crítico e cinéfilo, como a necessidade de, na maturidade, olhar com criticidade 

para a postura predatória de Hollywood sem perder o encantamento pelas obras de grande valor 

artístico que ainda podem ser produzidas dentro dos seus esquemas de realização.  

Mesmo em ensaios do que prezam por aspectos mais visuais, com filmes que se destacam pela 

plasticidade da composição dos seus planos, como é o caso de Sonhos (1990) de Akira 

Kurosawa (VALAREZO, 13 abr. 2017) ou Moonlight: Sob a Luz do Luar (2016) de Barry 

Jenkins (VALAREZO, 16 mar. 2017), Valarezo interpreta algumas escolhas visuais dos 

artistas. Sonhos, por exemplo, tem os significados dos seus signos especulados na biografia de 

Kurosawa (seus sonhos, a infância do cineasta, seu apreço pela arte de Vincent van Gogh, temas 

que lhe preocupavam na ocasião da realização da obra como o folclore japonês, a nostalgia, o 

trauma com a ameaça nuclear etc.)93. Já no vídeo sobre a direção de fotografia em Moonlight: 

Sob a Luz do Luar, o crítico destaca como a diferença de intensidade entre as cores dos capítulos 

da infância, adolescência e fase adulta do protagonista Chiron representam estágios da sua vida 

demarcados por sentimentos como a desilusão e a busca por acolhimento94.  

 

4.2.4. Formação de espectadores 

Com regularidade, os vídeos do Entre Planos abordam questões que dizem respeito ao próprio 

ato de formulação do pensamento crítico cinematográfico. Estabelecendo reflexões sobre a 

crítica de cinema que acabam tendo como intuito esclarecer o seu público sobre aspectos 

relativos aos discursos críticos em circulação, são produzidos, com frequência, alguns meta-

ensaios na trajetória do canal.  

Cerca de um mês depois de começar a publicar com regularidade vídeo-ensaios, Valarezo 

postou o vídeo O que é um vídeo ensaio?95, no qual apresenta um conceito para o formato a 

partir de referências diversas (VALAREZO, 07 jul. 2016). Meses depois, o Entre Planos posta 

Siskel e Ebert: Os precursores dos youtubers de cinema96, que tematiza o programa At the 

 
93 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=snce9DoQM1I&t=198s 
94 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=Xoxn25CAryI&t=145s  
95 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=LUj4D-_tFoI  
96 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=bn6ARMVNGSU&t=392s  

https://www.youtube.com/watch?v=snce9DoQM1I&t=198s
https://www.youtube.com/watch?v=Xoxn25CAryI&t=145s
https://www.youtube.com/watch?v=LUj4D-_tFoI
https://www.youtube.com/watch?v=bn6ARMVNGSU&t=392s
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Movies (1986 – 2010) apresentado pelos críticos americanos Gene Siskel e Roger Ebert, 

definindo a atração como referência audiovisual para a produção de conteúdo sobre cinema na 

TV e no YouTube, reverberando no trabalho de críticos e veículos brasileiros como Rubens 

Ewald Filho, Pablo Villaça, Otávio Ugá (Super 8) e Omelete (VALAREZO, 24 nov. 2016). 

O que é um vídeo ensaio? serviu como forma de apresentar a produção do Entre Planos dali 

em diante. A peça audiovisual é um meta-ensaio com caráter pedagógico para a recepção de 

conteúdos do canal, que começaria a investir em um formato de pouca familiaridade do público 

brasileiro até então, o vídeo-ensaio. O que é um vídeo ensaio?  é representativo do esforço 

regular do Entre Planos de aplicação da pedagogia do olhar voltada para a produção interna, 

refletindo sobre o ofício da crítica e suas possibilidades de expressão como conteúdo 

audiovisual. Através dos meta-ensaios, o Entre Planos faz o público conhecer uma linguagem 

crítica em curso e suas possibilidades de expressão, mas também firma o seu próprio status de 

pioneirismo nesse tipo de conteúdo no Brasil. Esse status, inclusive, é reconhecido por seus 

pares, conforme perceberemos durante a entrevista concedida ao canal Cinemascope (PAIS, 10 

jan. 2018), no qual a crítica reconhece o lugar da produção de Valarezo no YouTube pela 

especificidade do formato.  

Além da autoanálise, os meta-ensaios estabelecem reflexões a respeito da conduta do crítico na 

sua relação com os filmes, público e artistas. Esse caráter pedagógico dos vídeos e o enfoque 

do Entre Planos em ter algum tipo de influência na formação de uma cibercinefilia é sensível 

também nas produções que abordam obras ou temas do universo cinematográfico. O vídeo 

sobre Peixe Grande e suas Histórias Maravilhosas citado parágrafos atrás pode ser um exemplo 

desse tipo de produção (VALAREZO, 25 ago. 2016). Além dele, O que Ratatouille nos ensina 

sobre a crítica de arte97 representa uma forma do Entre Planos expor algumas ideias sobre o 

próprio exercício da crítica a partir de uma análise da construção do personagem Anton Ego, 

crítico de gastronomia do longa de animação Ratatouille (2007) (VALAREZO, 15 nov. 2018). 

Articulando temas como a relação hostil por vezes estabelecida por críticos com os artistas e a 

mítica em torno da persona intransigente do crítico, Valarezo faz ilações sobre a sua profissão, 

entre elas, discute a importância da crítica de arte desafiar e não combater o artista e de estar 

aberta a admitir erros de julgamento. Tudo isso tendo como horizonte de análise o longa 

Ratatouille e o arco dramático de um dos seus personagens, Anton Ego.  

 
97 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=xwX7kzpIR68  

https://www.youtube.com/watch?v=xwX7kzpIR68
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Assim, temos vídeos que acabam funcionando e tendo um tom de guia para críticos iniciantes 

de uma cibercinefilia, que, inclusive, recorrem com frequência a Valarezo pedindo 

recomendações sobre seus primeiros passos na atividade. O Entre Planos tenta cumprir essa 

função não só com ensaios, mas também com vídeos de recomendações, como 3 livros 

indispensáveis sobre cinema, no qual sugere aos espectadores do canal a leitura de obras como 

Num piscar de olhos de Walter Murch e A Arte do Cinema de David Bordwell e Kristin 

Thompson (VALAREZO, 05 jan. 2017), e Dicas para fazer crítica de cinema, no qual junto ao 

crítico Marden Machado do canal Cinemarden traz algumas recomendações a jovens críticos 

(VALAREZO, 02 jun. 2017).  

Em entrevista que nos foi concedida (Apêndice A), Valarezo afirma entender que, na sua 

relação com o público, a crítica também pode ser responsável pela formação de um repertório 

cinematográfico na cinefilia: “ [...] o crítico pode atuar também como uma espécie de cartógrafo 

que ajuda o público a navegar com mais facilidade no mundo do cinema.”. Há no Entre Planos 

um compromisso da sua linha editorial com a pedagogia do olhar, voltada para uma cinefilia 

ainda em formação, que podemos questionar como analistas dessa produção, mas que atua 

como característica central da construção da persona crítica de Max Valarezo. O crítico do Entre 

Planos põe em prática esse compromisso de pedagogia através da idealização de uma persona no vídeo 

que aborda o seu público com uma fala e uma presença física que sugere conciliação, intimidade e 

jovialidade, algo que, consequentemente, se afasta daquela imagem do crítico como alguém superior ao 

seu público que foi frequente por muito tempo na atuação desses profissionais.  

No canal já foram postados vídeos que visam explicar para o público traços visuais e narrativos, 

além da origem de cinemas como o western spaghetti (VALAREZO, 15 dez. 2016), o filme 

noir (VALAREZO, 27 jul. 2017), a noção de “filme B” (VALAREZO, 30 nov. 2017) e 

subgêneros como o hagsploitation (VALAREZO, 23 mar. 2019), além de técnicas, como o 

matchcut (VALAREZO, 01 dez. 2016), recursos diversos de narrativas cinematográficos, como 

as rimas visuais (VALAREZO, 03 ago. 2017) e critérios de valoração para obras (VALAREZO, 

25 mai. 2017). Os próprios títulos dessas peças as sugerem como instâncias de aprendizado. O 

objetivo desses vídeos é criar repertório, amadurecer olhares para o cinema e tornar o público 

cônscio de categorias, escolas, movimentos e critérios de identificação e valoração de obras em 

constante debate nas diversas esferas de discussão sobre os filmes com o intuito de amadurecer 

espectadores, mas também de incluir esse sujeito em uma rede de partilha de afetos pelos filmes, 

uma cibercinefilia, colocando Max Valarezo como um crítico semelhante a muitos dos seus 

espectadores.  
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4.2.5. Intervenções na imagem 

A pedagogia do olhar proposta pela retórica de Valarezo e pela linha editorial do Entre Planos 

terá como traço o didatismo através do uso de algumas estratégias: os esquemas visuais e a 

ênfase assinalada em palavras e detalhes da imagem. Nesse sentido, os vídeos de Valarezo são 

marcados por recapitulações de ilações anteriormente elaboradas, destaque para a etimologia 

de palavras ou para a presença de termos em diálogos de personagens do filme, infográficos 

que resumem ideias principais etc. Portanto, além da usual narração e edição de imagens, em 

prol dessa pedagogia do olhar, toda sorte de intervenção gráfica será articulada na vídeo-crítica 

do Entre Planos.  

Em A polêmica do pós-terror98, por exemplo, a fim de compreender os equívocos da construção 

do pós-terror como um movimento cinematográfico, Valarezo explica a partir de esquemas 

visuais como o prefixo foi utilizado em outras circunstâncias (filosofia, literatura e música) para 

definir movimentos opositores de modelos anteriormente estabelecidos (figura 40) 

(VALAREZO, 10 ago. 2017). 

Figura 40 – Esquemas visuais são utilizados no vídeo A polêmica do pós-terror a fim de explicar para 

o espectador o uso do prefixo “pós”.  

 

Por sua vez, em Moonlight: Uma história de cor e luz99, o crítico destaca cada palavra de uma 

emblemática fala de Juan (figura 41), personagem de Moonlight: Sob a Luz do Luar (2016), 

para destrinchar aspectos centrais da fotografia do filme, o uso da luz (a palavra “moonlight” 

 
98 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=ZMm3hwSzVfo&t=128s 
99 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=Xoxn25CAryI&t=145s 

https://www.youtube.com/watch?v=ZMm3hwSzVfo&t=128s
https://www.youtube.com/watch?v=Xoxn25CAryI&t=145s
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se sobressai em dado momento, figura 42) e a articulação entre as cores azul e preta (as palavras 

“black” e “blue” aparecem em destaque, figura 43). Mais adiante no vídeo, a frase é recapitulada 

por Valarezo depois de tecer algumas considerações sobre o longa (VALAREZO, 16 mar. 

2017).  

Figura 41 – A fala do personagem Juan em Moonlight: Sob a Luz do Luar é destacada na tela no ensaio 

Moonlight: Uma história de luz e cor.  

 

Figura 42 – No mesmo ensaio, após alguns segundos, a fala do personagem se apaga gradualmente e a 

palavra “moonlight” permanece nítida. 
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Figura 43 – Posteriormente no ensaio, outras duas palavras da fala de Juan ganham destaque na tela, 

“black” e “blue”, que correspondem as cores predominantes da fotografia de Moonlight, conforme o 

vídeo.   

 

Além da inserção de esquemas visuais e do destaque a palavras-chave, as produções do Entre 

Planos sinalizam para o espectador aspectos aparentemente imperceptíveis da obra comentada 

através de algumas intervenções nas imagens originais. Em O filme indispensável para 

aspirantes a cineastas100, Valarezo faz uma análise das soluções criativas do diretor Sidney 

Lumet para driblar as limitações de recursos em 12 Homens e uma Sentença (1957)101, filme 

sugerido pelo crítico como um ótimo exercício para cineastas iniciantes que têm pouco 

orçamento em seus primeiros trabalhos (VALAREZO, 15 ago. 2019). Ao longo do ensaio, 

Valarezo convoca a atenção do espectador para essa inventividade de Lumet na direção de 12 

Homens e uma Sentença, incluindo uma atenção para detalhes como a variedade de planos, a 

intensa movimentação dos atores no cenário, os variados movimentos de câmeras e o uso do 

plano sequência. O crítico faz isso no vídeo através de marcações gráficas nos planos 

comentados, além de manipulações no tempo da obra com o congelamento, a aceleração ou 

desaceleração de cenas, recursos coerentes com o compromisso pedagógico do canal.  

Assim, com regularidade, o crítico do Entre Planos faz destaques gráficos e manipula o tempo 

da obra em suas análises a fim de convocar a atenção do olhar do espectador a detalhes 

supostamente imperceptíveis em uma recepção mais desatenta ou descompromissada da obra. 

No caso do vídeo de 12 Homens e uma Sentença, Valarezo usa esses recursos para mostrar as  

 
100 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=UBsqCjgcmeY&t=491s 
101 Na época de realização do filme, Lumet contou com um orçamento reduzido e um roteiro centrado 

nos debates entre seus personagens principais, portanto uma obra com apenas um cenário como locação, 

um número restrito de atores e pouca variedade de ações. Esses traços do longa exigiram inventividade 

da direção de Lumet, afirma Valarezo no vídeo.   

https://www.youtube.com/watch?v=UBsqCjgcmeY&t=491s
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geometrias retangulares (figura 44), triangulares (figura 45) e arredondadas (figura 46) 

compostas por Lumet em alguns enquadramentos ou ainda para destacar uma ação mais 

agressiva de um dos personagens durante uma discussão (figura 47).  

Figura 44 – No ensaio O filme indispensável para aspirantes a cineastas, Valarezo destaca o cuidado 

de Lumet na composição dos planos de 12 Homens e uma Sentença ao mostrar como em uma cena do 

filme é formada uma forma retangular a partir dos espaços ocupados por seus personagens na tela.  

 

Figura 45 – Em outro momento do ensaio, a forma triangular é destacada pelo crítico em um plano 

preenchido por três personagens do longa.  
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Figura 46 – Formas arredondadas nos planos de 12 Homens e uma Sentença também são destacadas 

pelo crítico no ensaio.  

 

Figura 47 – Durante uma discussão acalorada em 12 Homens e uma Sentença, um personagem direciona 

a faca usada no crime julgado na obra para o seu adversário na discussão. A ação é destacada por 

Valarezo com marcações em vermelho na tela.   

 

O instante em que um dos jurados direciona a faca usada no crime julgado na obra ao colega de 

júri também nos chama atenção para a manipulação no tempo que os vídeos do Entre Planos 

costumam fazer em algumas análises. No exemplo de 12 Homens e uma Sentença, Valarezo 

pausa, desacelera ou acelera cenas em diversos momentos da sua exposição argumentativa. 

Esses recursos, assim como as intervenções gráficas, convocam a atenção do receptor para 

aquilo que passaria despercebido caso não houvesse a intervenção do crítico na temporalidade 

da obra. Nesse sentido, Valarezo entende ser importante pausar instantes que passam muito 

rápido na tela, mas também acelera cenas de modo a destacar a longa duração de um plano 
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sequência e a movimentação dos atores no cenário, por exemplo (figuras 48 e 49). O crítico 

utiliza todos esses expedientes a fim de demonstrar a inventividade da direção de Sidney Lumet 

na obra, a “tese” que defende no ensaio.  

Figura 48 – No ensaio sobre 12 Homens e uma Sentença, Valarezo acompanha a movimentação de um 

personagem do longa na sala do júri, que tem início quando a câmera está próxima dele e de um 

ventilador.   

  

Figura 49 – A imagem é acelerada (ganhando, inclusive, o símbolo de forward no canto superior direito) 

e acompanhamos o percurso desse personagem em vários cantos do cenário no plano-sequência do 

diretor.  

 

De maneira recorrente, a edição utiliza a simultaneidade de imagens no mesmo quadro a partir 

de janelas que exibem trechos de cena ou frames lado a lado com o intuito de estabelecer 
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comparações. O vídeo O que são rimas visuais?102 é um exemplo para entendermos como as 

produções do Entre Planos estabelecem paralelos entre obras através desse expediente, 

constituindo outra intervenção dos ensaios de Valarezo nas imagens do filme em prol de um 

didatismo da sua crítica (VALAREZO, 03 ago. 2017).  

Em O que são rimas visuais, o crítico aborda o conceito de rimas visuais e como elas são 

aplicadas em um mesmo filme ou em diferentes obras a fim de estabelecer coesão entre grandes 

temas, frisar características ou estados psicológicos de um personagem, estabelecer contrastes 

etc. Exemplos dessas rimas visuais são apresentados ao espectador com trechos representativos 

desses recursos em longas como 2001: Uma Odisseia no Espaço (1968), a trilogia De Volta 

para o Futuro (1985-1990), Carta de uma desconhecida (1948), Oldboy (2003), Ponte dos 

Espiões (2015). Esses exemplos de rimas visuais são apresentados para o espectador por uma 

edição convencional (figura 50 e figura 51) para logo em seguida serem exibidos 

simultaneamente em janelas paralelas que permitem ao público perceber na obra o conceito de 

rimas visuais (figura 52).   

Figura 50 – Em O que são rimas visuais?, Valarezo exibe a cena do primata tocando o monolito em 

2001: Uma Odisseia no Espaço a fim de entendê-la como rima visual da cena que será exibida a seguir.  

 

 

 

 

 

 
102 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=GgkPVSabR58&t=61s  

https://www.youtube.com/watch?v=GgkPVSabR58&t=61s


175 
 

Figura 51 – Em 2001: Uma Odisseia no Espaço, a cena do astronauta tocando o monolito é exibida na 

sequência da figura 50 permitindo ao espectador compreender através do exemplo o conceito de rimas 

visuais. 

 

Figura 52 – Tornando ainda mais didática a associação entre as cenas de 2001: Uma Odisseia no Espaço 

estabelecida pela edição, o vídeo-ensaio do Entre Planos faz uma comparação entre os dois momentos 

através de janelas.  

 

Através desses exemplos, podemos entender que, no Entre Planos, as relações estabelecidas 

entre aquilo que é narrado e mostrado ao espetador (em imagens e áudio) não se restringem a 

uma dinâmica de contextualização da obra comentada no texto, que se faz presente no vídeo, 

mas não de maneira dominante. Apesar de uma primazia da palavra, afinal não há ensaios sem 

narração no canal, o que se sobressai no caso de estudo é a utilização dos elementos da 

linguagem audiovisual a fim de demonstrar aquilo que está sendo dito sobre a filme.  
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Podemos perceber isso, por exemplo, no ensaio Por que Frances McDormand é fantástica em 

Três Anúncios para um crime103 (VALAREZO, 17 mai. 2018). No vídeo, Valarezo destaca na 

narração nuances da composição que a atriz Frances McDormand fez para a sua personagem 

no filme Três Anúncios para um Crime (2017): a expressão facial contraída a fim de destacar 

uma raiva contida; a postura corporal rígida, composta, no entendimento do crítico, por uma 

pose militar e um andar de cowboy de western; o seu senso de humor esporádico; a maneira 

como ela deixa transparecer pouco sua fragilidade. Na peça audiovisual, o crítico destaca, 

sobretudo, a amplitude dramática da intérprete, que consegue transitar em diferentes emoções 

em uma mesma cena. Esses traços da interpretação de McDormand são demonstrados pelo 

crítico em cenas da obra que, por força da narração de Valarezo, acabam recebendo maior 

atenção do espectador a esses aspectos, ele convoca a atenção do olhar para todos esses 

detalhes.  

Em vídeos sobre trilha sonora o tipo de relação entre imagem e narração que apresentamos 

anteriormente também se faz presente. O crítico do Entre Planos costuma convocar a atenção 

do espectador a detalhes de sonoridades, por vezes até mesmo promovendo uma separação entre 

imagem e som a fim de que o isolamento dos recursos sonoros faça com que o espectador dos 

vídeos preste atenção em detalhes supostamente imperceptíveis em uma recepção desatenta da 

obra.  

No vídeo A Fantástica música de Danny Elfman104, Valarezo defende a presença de uma marca 

autoral no trabalho do compositor Danny Elfman destrinchando três tipos de humor 

predominantes em suas composições para o cinema: o lúdico, o fantástico e o sombio 

(VALAREZO, 15 fev. 2018). O crítico permite que o espectador perceba esses humores em 

breves fruições das trilhas que exemplificam cada um deles: o lúdico em As Grandes Aventuras 

de Pee Wee (1985) (figura 53), o fantástico na música de Edward Mãos de Tesoura (1999) 

(figura 54) e o sombrio na trilha de A Lenda do Cavaleiro sem Cabeça (1999) (figura 55).  

 

 

 

 

 
103 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=M-PaGWWEuNA&t=457s 
104 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=7kOnszXtjs8&t=255s 

https://www.youtube.com/watch?v=M-PaGWWEuNA&t=457s
https://www.youtube.com/watch?v=7kOnszXtjs8&t=255s
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Figura 53 – No vídeo-ensaio A fantástica música de Danny Elfman, Valarezo exemplifica o humor 

lúdico das trilhas do compositor com a sua composição para As Grandes Aventuras de Pee Wee. 

 

Figura 54 – A trilha sonora de Edward Mãos de Tesoura representa o fantástico no ensaio de Valarezo.  
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Figura 55 – Como representante do sombrio, Valarezo elege a trilha de A Lenda do Cavaleiro 

sem Cabeça em seu ensaio sobre o compositor Danny Elfman.  

 

Ao longo do vídeo sobre o trabalho de Elfman, Valarezo também destaca aspectos como as 

notas que se alternam nas trilhas de humor lúdico, o uso de instrumentos como celesta, sinos 

de tinir e arpas nas composições de apelo fantástico e a presença de coros, cravo e do órgão nas 

músicas com tom sombrio. Essas sonoridades e ritmos particulares do trabalho de Elfman são 

apresentados ao público do Entre Planos em caráter isolado para que, posteriormente, esse 

espectador possa percebê-las como parte da composição em sua plenitude.  

Com frequência, Valarezo realiza esforços de decomposição dos elementos fílmicos, sobretudo 

no que diz respeito a vídeos  sobre design de som e trilhas sonoras.  No vídeo Como O Babadook 

usa imagem e som para dar medo105, o crítico convoca a atenção do espectador a detalhes 

sonoros do longa O Babadook (2014), alternando uma experiência convencional com as cenas 

do filme, ou seja, a fruição delas tal qual a diretora e roteirista Jennifer Kent as imaginou, com 

algumas situações hipotéticas (VALAREZO, 26 mai. 2016). O ensaio gira em torno da 

percepção de que o longa foi capaz de criar uma atmosfera de medo através de articulações 

entre som e imagem que fogem das convenções do gênero. Para tanto, Valarezo explica essas 

convenções através do recurso jump scare106 exibindo uma cena do filme Sobrenatural (2010), 

isolando a imagem do seu som correspondente para que o espectador compreenda o impacto 

que a junção desses dois recursos causa no cinema do gênero (figura 56 e 57).  Logo em seguida, 

 
105 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=bWE1HfAUkpA&t=178s  
106 Descrito pelo crítico como um “susto barulhento” em filmes de terror, cenas compostas por aparições 

súbitas de manifestações sobrenaturais acompanhadas de efeitos sonoros intensos.  

https://www.youtube.com/watch?v=bWE1HfAUkpA&t=178s
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o vídeo demonstra como O Babadook contraria essa marca do cinema de horror e então exibe 

algumas cenas que confirmam tal “tese”.  

Figura 56 – No ensaio Como O Babadook usa imagem e som para dar medo, Valarezo exibe uma cena 

de Sobrenatural sem som para demonstrar como a presença desse elemento é fundamental para os 

efeitos que o gênero pretende gerar na plateia.  

 

Figura 57 – O som da cena anterior é inserido no vídeo sem a imagem que lhe complementa. Através 

de ondas, o espectador percebe o impacto sonoro típico do jump scare.  

 

 

4.2.6. A pesquisa e suas fontes 

No histórico de vídeos do canal, Valarezo demonstra dedicação no processo de apuração das 

informações. O processo de pesquisa envolve livros, artigos acadêmicos, artigos e críticas de 
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jornais e revistas, entrevistas, documentários e outros vídeos do YouTube. Assim, a pesquisa é 

parte da rotina  criativa do canal, inserindo na estrutura discursiva dos vídeos informações sobre 

bastidores das produções, biografias de cineastas e técnicas cinematográficas sempre com 

creditação às fontes por links na descrição dos vídeos ou mesmo na própria narração de 

Valarezo, que, por vezes, exibe na tela prints desses materiais consultados.  

Há no Entre Planos um compromisso com a acuidade das informações passadas para o público, 

algo que Valarezo atribui no vídeo De onde vem minhas ideias de roteiro?: Perguntas e 

respostas a sua experiência e formação no jornalismo (VALAREZO, 06 abr. 2017). Esse apreço 

do crítico pelo processo de pesquisa reverbera na exposição de informações mais objetivas e 

também na inclusão da leitura de terceiros (críticos, acadêmicos etc.) sobre as obras que 

comenta.  

A preocupação com a apuração de informações destaca uma prudência de Valarezo, mas deixa, 

em contrapartida, ocasionalmente, o público incerto a respeito do que no vídeo representa ideias 

de autoria do próprio crítico. A extensa pesquisa empreendida por Valarezo é algo que, por 

vezes, inibe as próprias assertivas do crítico sobre as obras.   É o que percebemos, por exemplo, 

em Zodíaco: Desconstruindo o suspense policial107 ao notar na descrição do vídeo que todos 

os aspectos comentados por Valarezo (a crescente obsessão do protagonista pela identidade do 

assassino, o uso de cores no filme e a direção de fotografia) são discutidos nos diversos links 

das fontes utilizadas pelo crítico (VALAREZO, 26 abr. 2018).  

É certo que, em algumas situações, o próprio vídeo deixa claro em que momento da sua 

estrutura Valarezo apresenta o discurso de terceiros sobre o filme e aquilo que é fruto de uma 

reflexão do crítico sobre a obra, como é o caso de O filme que quase faliu a Disney, no qual 

aborda o longa de animação O Caldeirão Mágico (1985)108 (VALAREZO, 07 dez. 2017). 

Entretanto, como regra, a produção do Entre Planos costuma depender muito de agentes 

externos para legitimar os argumentos das críticas postadas no canal e isso se dá porque o 

próprio Valarezo dá grande importância à pesquisa em seu processo criativo, conforme relata 

em entrevista (Apêndice A). 

 
107 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=aHCrjP4OrBA&t=4s 
108 No vídeo, após expor uma série de informações sobre os conturbados bastidores da animação que 

culminaram em uma bilheteria abaixo do esperado e uma recepção predominantemente negativa da 

crítica, deixando em crise o departamento de animação da Disney, Valarezo reserva a partir de 7 minutos 

de vídeo (no total, são 12 minutos e 47 segundos) um momento para tecer suas impressões pessoais 

sobre a obra. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=-aFtqurJMSk  

https://www.youtube.com/watch?v=aHCrjP4OrBA&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=-aFtqurJMSk
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O constante recurso ao discurso de terceiros nos vídeos do Entre Planos também é sentido 

quando o ensaísta traz em suas produções citações diretas dos diretores dos filmes comentados 

como expedientes que atestam a legitimidade de algumas de suas considerações sobre os títulos. 

No ensaio Hayao Miyazaki: A importância do vazio109, por exemplo, Valarezo utiliza trechos 

da entrevista de Miyazaki ao crítico Roger Ebert na ocasião do lançamento estadunidense de A 

Viagem de Chihiro a fim de embasar algumas de suas colocações sobre a obra (VALAREZO, 

16 jun. 2016). No caso, não apenas as aspas do diretor são elementos importantes do vídeo-

ensaio em questão, como as do crítico que o entrevista, servindo para Valarezo expor conceitos 

defendidos na peça audiovisual.  

Em Guillermo del Toro: A beleza do horror110 (VALAREZO, 01 mar. 2018) e Os segredos de 

A Forma da Água111 (VALAREZO, 03 mai. 2018), por sua vez, o crítico insere na edição do 

vídeo trechos de entrevistas do diretor Guillermo del Toro no podcast The Director’s Cut e no 

programa de rádio estadunidense q with Tom Power, além de outros depoimentos públicos do 

artista. Valarezo se apropria desse material a fim de que as falas do diretor lhe sirvam como 

recurso que confirma as suas interpretações sobre a relação que o cineasta estabelece com o 

horror (figura 58), o uso que faz dos monstros como personagens de suas histórias (figura 59) 

e a aplicação de cores no filme A Forma da Água (2017) (figura 60).  

Figura 58 – Ao exibir trecho da entrevista de Guillermo del Toro em q with Tom Power no vídeo-ensaio 

Guillermo del Toro: A beleza do horror, Valarezo destaca graficamente uma citação do diretor a respeito 

do gênero horror.  

 

 
109 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=Kyp3YV2t0gQ&t=442s 
110 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=53Hnt0vDUkQ&t=31s  
111 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=I7sgvZkCc4Y&t=348s 

https://www.youtube.com/watch?v=Kyp3YV2t0gQ&t=442s
https://www.youtube.com/watch?v=53Hnt0vDUkQ&t=31s
https://www.youtube.com/watch?v=I7sgvZkCc4Y&t=348s
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Figura 59 – Ainda em Guillermo del Toro: A beleza do horror, Valarezo também insere um trecho da 

entrevista para q with Tom Power na qual o realizador fala sobre a sua relação com o cinema de 

monstros.   

 

Figura 60 – Em Os Segredos de A Forma da Água, Valarezo utiliza trechos do podcast The Director’s 

Cut no qual del Toro fala sobre o uso das cores em A Forma da Água. 

 

Essa recorrência aos depoimentos dos diretores, como se as interpretações do próprio crítico 

não fossem o suficiente para convencer o espectador de suas “teses”, sublinham também no 

Entre Planos o lugar dos diretores como referência máxima no que tange ao discurso sobre as 

obras em circulação. Mesmo em vídeos como Zodíaco: Descontruindo o suspense policial, no 

qual são abordados aspectos do roteiro como construção de personagens e condução da 

narrativa, prevalece a ideia do filme como uma obra do diretor (VALAREZO, 26 abr. 2018). O 

nome do roteirista James Vanderbilt sequer é citado no vídeo-ensaio, que credita o caráter 

subversivo do gênero policial em Zodíaco exclusivamente a David Fincher. Nesse sentido, o 
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cinema presente no Entre Planos ainda é uma expressão de diretores. Daí a aparição desses 

artistas como vozes dotadas de autoridade capaz de legitimar as interpretações do crítico sobre 

as obras no histórico de produção do Entre Planos. 

 

4.2.7. Convencer pelo pathos  

Em parte dos vídeos que citamos, o receptor das críticas do Entre Planos é convencido a aderir 

à “tese” formulada por Max Valarezo basicamente por força de uma construção argumentativa 

da palavra que encontra suporte em recursos da linguagem audiovisual (exibição e reedição de 

cenas, inserções de elementos gráficos, manipulações no tempo, decomposição de aspectos 

constitutivos da obra). Nesse sentido, podemos entender que a situação de comunicação 

estabelecida entre o crítico e o seu público, no caso, se dá fundamentalmente por força de uma 

elaboração intelectual. No entanto, em vídeos que abordam filmes com forte impacto visual, o 

conteúdo do Entre Planos acaba apresentando um potencial de estabelecer outras chaves de 

comunicação com o espectador.  

Nos vídeos do canal sobre os filmes A Viagem de Chihiro (VALAREZO, 16 jun. 2016), Sonhos 

(VALAREZO, 13 abr. 2017) e Moonlight: Sob a Luz do Luar (VALAREZO, 16 mar. 2017), 

por exemplo, a partir de uma apropriação das imagens da obra cinematográfica, percebemos 

traços mais sensoriais e uma experiência espectatorial com a crítica audiovisual que convoca 

mais ativamente o público no âmbito da sensibilidade. Nessas produções, além daquilo que é 

dito sobre a obra, resultado de uma reflexão intelectual, Valarezo procura convocar um tipo de 

espectatorialidade mais sensorial. O uso no vídeo de uma trilha sonora mais suave e emotiva, 

pausas na narração e uma sutil alteração no tom da voz, nos indicam esses vídeos como 

exemplos destacáveis nesse sentido. Não é à toa que dois deles (A Viagem de Chihiro e Sonhos) 

apresentam um caráter mais pessoal para Valarezo, que relata neles experiências pessoais com 

essas obras.   

Em Sonhos: Quando imagem é mais importante que enredo112, ao entender Sonhos como uma 

obra cujo traço principal é a riqueza plástica das composições visuais da narrativa onírica de 

Akira Kurosawa, Valarezo usa imagens desse filme que nos demonstram justamente essa 

qualidade da obra (figura 61) (VALAREZO, 13 abr. 2017). Em dado momento do vídeo-ensaio, 

o crítico chega a convocar o espectador a contemplar algumas cenas, pausando sua narração a 

 
112 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=snce9DoQM1I&t=198s 

https://www.youtube.com/watch?v=snce9DoQM1I&t=198s
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fim de que um outro tipo de relação do público com as imagens exibidas no player do YouTube 

se estabeleça: não mais a busca pela confirmação ou o realce de ideias expressas em palavras, 

mas sim o estabelecimento de uma fruição com as cores e o caráter onírico desses planos. Nesse 

sentido, a crítica atua no intuito de convencer o público a respeito das ideias que Valarezo tem 

para compartilhar sobre o filme Sonhos, mas também para estabelecer uma relação mais 

sensorial com o espectador.  

 Figura 61 – Um dos planos de Sonhos para os quais Valarezo chama a atenção no vídeo-ensaio sobre 

o filme de Kurosawa.  

 

O uso das cenas de Moonlight: Sob a Luz do Luar no vídeo-ensaio do Entre Planos para o filme 

tem efeito parecido, sobretudo pela crítica de Valarezo destacar a fotografia da obra. As 

“imagens deslumbrantes” (VALAREZO, 16 mar. 2017) criadas no filme são vistas pelo 

espectador enquanto ele acompanha as considerações do ensaísta sobre esse aspecto do longa 

de Barry Jenkins (figura 62). 
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Figura 62 – Como exemplo das “imagens deslumbrantes” compostas pelo uso de luz e cores na 

fotografia de Moonlight, o vídeo-ensaio sobre o filme exibe a cena em que o protagonista Chiron 

mergulha sua cabeça em uma pia repleta de gelo.  

 

No ensaio Hayao Miyazaki: A importância do vazio, por sua vez, Valarezo intercala sua 

narração com alguns momentos nos quais o espectador tem a oportunidade de acompanhar 

cenas de forte caráter contemplativo nas animações de Hayao Miyazaki (VALAREZO, 16 jun. 

2016). Um dos momentos que mais chamam a atenção é a cena onde Chihiro observa a 

paisagem da janela do vagão de um trem em A Viagem de Chihiro (figura 63).  

Figura 63 – O ensaio sobre Hayao Miyazaki no Entre Planos dá grande destaque a um momento de A 

Viagem de Chihiro no qual a protagonista contempla a paisagem fora da janela do trem.  

 

Acreditamos que esse tipo recepção também ocorra na crítica escrita, afinal as palavras também 

têm o potencial de estabelecer experiências mais sensoriais com o seu leitor. No entanto, 

também entendemos que a utilização de toda sorte de recursos da linguagem audiovisual à 
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disposição do crítico traz um novo horizonte de possibilidades expressivas para a crítica de 

cinema, um discurso que costuma, por uma leitura superficial, ser encarado como lógico ou 

conteudista. 

Ao final dessa etapa de análise, percebemos no Entre Planos a proposição de uma vídeo-crítica 

de cinema fortemente engajada com todo o aparato de sociabilidade oferecido pela plataforma 

no âmbito técnico e performático. Podemos entender tal configuração em razão da carreira e da 

autoridade de Valarezo como crítico de cinema ser originada e fomentada primeiramente por 

sua atuação nessa esfera, o YouTube. Valarezo não traz para a plataforma atributos já 

construídos e validados em outras configurações de produção e recepção de conteúdos críticos 

de cinema como Isabela Boscov, mas se constrói e fomenta o interesse da cibercinefilia por seu 

trabalho nesse espaço, atuando conforme algumas convenções performáticas e possibilidades 

de gestão de carreira e relacionamento com o público já testadas com êxito por outros atores 

brasileiros ou não nessa ambiência (o formato do vídeo-ensaio, collabs, campanhas de 

crowdfunding, publi-vídeos, articulação de redes sociais com conteúdo do YouTube etc.). 

Inclusive, o uso do vídeo-ensaio pelo canal, algo que se converte em status na sua relação com 

a concorrência e com seus receptores, se adapta a características dominantes na crítica de 

cinema audiovisual de maior visibilidade na plataforma, a resenha, transformando o ensaio do 

Entre Planos em um conteúdo mais pop que o convencional no formato, que dialoga com 

estratégias performáticas do vlog para YouTube e que pontualmente é norteado pela atualidade 

como critério definidor de pautas.  

Cabe destacar ainda o Entre Planos como uma produção que articula algumas possibilidades 

de expressão da crítica de cinema como produto audiovisual através de expedientes da edição 

e da manipulação da sua principal matéria-prima, os filmes, com a inserção de recursos gráficos 

ou rearranjos do tempo de exibição (pausas e acelerações no fluxo das cenas). Nesse sentido, 

notamos uma vídeo-crítica que extrapola a compreensão tradicional desse conteúdo ainda como 

uma linguagem eminentemente verbal, mesmo que a maioria dos seus recursos não-verbais, 

como notamos, surgirem majoritariamente subordinados ao texto narrado. Além disso, é uma 

crítica que segue reverenciando a tradição metodológica legada pela crítica escrita, a análise 

calcada predominantemente na perspectiva do diretor cinematográfico, inclusive na inclusão da 

própria fala deste sobre sua obra como validação dos argumentos do crítico.  

Ao final desse processo, também não podemos deixar de frisar que notamos no canal uma crítica 

que, através da possibilidade de ser apresentada como produto audiovisual, propõe, em 

exemplos pontuais, um tipo de fruição que foge de algumas lógicas massificadas pela tradição 
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recente da escrita (impressa e online), a percepção da crítica de cinema como algo a ser 

recepcionado no âmbito do intelecto, ou seja, da argumentação lógico-racional. Ao propor uma 

recepção crítica no âmbito do sensível, se apropriando de características sensoriais de cenas de 

impacto visual, trilhas sonoras e até mesmo uma mudança de entonação da voz durante a 

narração, em exemplos específicos como os que citamos no último subtópico, notamos no Entre 

Planos uma retórica que convoca a adesão do espectador por vias mais sensoriais. Percebemos 

ao final desse processo que há nas produções audiovisuais do caso de estudo um convencimento 

do valor da obra não exclusivamente pelo que é dito sobre ela, mas pela maneira como ela é 

mostrada em uma reexperiência de sua espectatorialidade performada pela crítica, que se 

apresenta como produto audiovisual remixado ao ser formado por materiais de terceiros (o 

filme) rearranjado pelo crítico.  
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4.3. ARTHUR TUOTO 

O canal Arthur Tuoto é resultado do trabalho do crítico curitibano que dá título ao espaço no 

YouTube. Antes de atuar na plataforma, Tuoto teve passagem por revistas online com 

inclinação para uma redação próxima da acadêmica como Cinética, Juliette e Multiplot, na qual 

atua também como editor (Apêndice B). Essas publicações online para as quais Tuoto escreve 

tem como espelho o trabalho da Contracampo, publicação que teve atuação de destaque e 

fomentou um nicho de produção da crítica na internet nos anos 2000.  

Além do seu trabalho como crítico, Tuoto é cineasta e artista visual, com passagem não 

concluída pelo curso de Artes Visuais da Unespar e participação em algumas vídeo-instalações. 

A formação do criador do Arthur Tuoto é técnica em cinema pela Academia Internacional de 

Cinema e ele já tem longas e curtas que integraram a programação da Mostra Tiradentes de 

Cinema e do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro113. Dessa forma, temos, no caso em 

questão, uma trajetória bem distinta daquela traçada pelos dois outros críticos que estudamos. 

Como destaca em entrevista concedida ao proponente desta tese (Apêndice B), a ideia de 

trabalhar com uma produção crítica como audiovisualidade surgiu como uma extensão das 

atividades de Tuoto como cineasta, tendo no currículo três longas experimentais que foram 

feitos inteiramente com imagens de arquivos. “Surgiu a vontade de trabalhar com novos 

formatos. Tanto no sentido de deixar minha crítica mais acessível como no sentido de usar a 

linguagem audiovisual como uma ferramenta de pensamento, de pensar através de imagens”, 

diz o crítico (Apêndice B).  

Aos 33 anos de idade, Tuoto completa 11 anos atuando como crítico de cinema e suas atividades 

no YouTube tiveram início em julho de 2016, mas ele já postava suas críticas audiovisuais no 

Vimeo. Com 4.935 inscritos e 134 vídeos postados até o momento em que realizamos a 

verificação dos conteúdos do canal114, o Arthur Tuoto tem um total de 138.304 visualizações115. 

Atualmente, o crítico articula sua produção no YouTube com aquilo que faz para o site 

ArthurTuoto.com e em perfis de redes sociais como Instagram, Facebook e Letterboxd. 

 
113 Informações disponíveis em: https://ludovic.com.br/curta-metragem-o-ultimo-retrato/ 
114 10 de setembro de 2019.  
115 Nesse histórico, o vídeo mais assistido do canal foi  O que é um cinema de fluxo? (TUOTO, 25 out. 

2017), no qual Tuoto aborda como tendência do início dos anos 2000 em filmes como Elefante (2003) 

de Gus Van Sant e Shara (2003) de Naomi Kawase o estabelecimento de novas relações entre espaço e 

ritmo dos acontecimentos. 

https://ludovic.com.br/curta-metragem-o-ultimo-retrato/
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 Ao longo de nossa análise do conteúdo do canal, percebemos como a produção de Tuoto passou 

por várias transformações na definição dos seus formatos preferenciais de vídeo-crítica, na 

abordagem com o público, na instituição de uma linha editorial e na fluência e articulação dele 

na própria ambiência online. Durante o estudo de caso do crítico, percebemos como foi 

característico da história do canal a adaptação da sua abordagem a uma gradual preocupação de 

Tuoto com a situação de comunicação que estabelecia com o seu espectador.  

Assim, durante o estudo, conseguimos identificar fases características de sua produção na 

plataforma atravessadas por momentos de transição caracterizados por vídeos que testaram 

algumas possibilidades até o crítico chegar a formatos bem definidos em períodos específicos 

da produção do canal. Abordaremos essa inconstância criativa na análise ainda que não de 

forma tão delimitadora, afinal, compreendemos que essas distintas fases se comunicam e  

acabam apresentando traços característicos em comum, marcas do trabalho que Tuoto vem 

propondo na plataforma. Temos, portanto, uma produção de vídeos marcada por inquietações 

criativas e adaptações a uma produção audiovisual na internet e ao site YouTube, oriundas de 

urgências detectadas nas demandas de consumo do público, mas também dos próprios anseios 

de expressão do pensamento do crítico.  

  

4.3.1. Formato de fundação e híbridos 

Mesmo tendo ganhado notoriedade e repercussão na internet com a sua produção de vídeo- 

ensaios para o Vimeo, o trabalho de Tuoto não se restringiu ao formato em sua passagem para 

o YouTube116. O vídeo-ensaio, inclusive, acabou, gradualmente, se tornando menos frequente 

na produção crítica de Tuoto para o site. Entretanto, esse tipo de peça audiovisual crítica acabou 

sendo importante para consolidar sua autoridade crítica, sendo reconhecido pelo público e por 

seus pares como um dos pioneiros no formato, sobretudo porque, assim como Valarezo, ele 

iniciou a produção dessas peças em 2016, momento de ascensão desse tipo de conteúdo na 

plataforma. 

 
116 Nos meses de transição, Tuoto basicamente levou para a sua nova plataforma de trabalho (o YouTube) 

seus vídeos feitos para o Vimeo, a saber: Carol (2015): Reverência e renovação a partir de um ideal 

clássico (TUOTO, 19 jul. 2016b), Batman v. Superman (2016) e o drama tecnicista (TUOTO, 19 jul. 

2016a), Blackhat (2015): Desestabilizações formais em prol de uma agenda política (TUOTO, 20 jul. 

2016) e A Visita (2015): Variação dramática inventiva (TUOTO, 10 ago. 2016). Esse processo 

evidencia um uso da plataforma não só como rede social, como será visto posteriormente, mas também 

como arquivo.  
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Apesar de não ser mais um conteúdo dominante em seu canal no YouTube, os vídeo-ensaios 

dos primeiros anos de Tuoto na crítica em vídeo nos ajuda a compreender algumas das suas 

características estilísticas replicadas em outros formatos e, por sua vez, reconhecidas pelo 

público como uma “marca” da sua crítica audiovisual. Os ensaios inaugurais do Arthur Tuoto 

representam uma primeira fase da produção do canal, marcada pela exclusividade do formato e 

pela transição do crítico para o YouTube, na qual ele formou em torno de si uma comunidade 

de seguidores que passaram a acompanhá-lo fielmente em razão de características do seu 

trabalho cimentadas ali 

Em entrevista que nos concedeu (Apêndice B), Tuoto entende que, em dado momento da sua 

carreira como ensaísta, o Vimeo já não atendia mais aos seus anseios em razão de traços da 

plataforma como a limitação do upload, cuja expansão está condicionada a um pagamento, em 

comparação a benefícios do YouTube, que incluem, na visão do crítico, seu caráter massivo, a 

possibilidade de crescimento orgânico da popularidade do canal que o algoritmo proporciona e 

a existência de uma comunidade de receptores que cultiva como hábito o consumo de vídeos. 

Essa comparação entre as características e os benefícios que as duas plataformas poderiam 

proporcionar para sua carreira de crítico de cinema acabou sendo determinante na escolha de 

Tuoto pelo YouTube.  

A escolha pela plataforma também reverberou em transformações na própria rotina do canal e 

na adoção de recursos expressivos mais coerentes com a amplitude do público que o site trouxe 

para o trabalho do crítico. Com o passar do tempo no YouTube, Tuoto percebeu que teria que 

encontrar expedientes de comunicação que convertessem seu conteúdo em vídeos mais 

acessíveis para um espectador médio e não apenas para “cinéfilos entendidos”, nicho que 

formou o seu primeiro público. Concomitantemente, o crítico se ambientava no universo de 

possibilidades que a ênfase na projeção da sua imagem na tela, expediente frequente desde os 

primórdios da cultura do vídeo para o YouTube (os vlogs), lhe proporcionava. Somada a outros 

fatores117, essa gradual familiaridade de Tuoto com a plataforma fez com que ele definisse 

outros formatos cujo traço principal era a conciliação das marcas originárias da sua crítica com 

a sua nova realidade de produção.  

Em nossa entrevista, Tuoto declara sobre essa transição do Vimeo para o YouTube: “No 

começo até tentei me adequar a um formato de vídeo-ensaio clássico, mas achei que o formato 

 
117 Acreditamos que o tempo de dedicação na pós-produção que o vídeo-ensaio exige e a demanda do 

público do YouTube por uma constância maior na realização de vídeos sob pena da perda do interesse 

do público no canal também tenham sido determinantes para essas mudanças no Arthur Tuoto.  
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me limitava e parti para vídeos mais livres” (Apêndice B). Essa liberdade na interpretação de 

Tuoto significou formatos marcados por experimentações que se adequaram às necessidades do 

crítico e do seu novo habitat de realização. Assim, Tuoto passou a investir em formatos 

marcados pelo protagonismo da sua imagem na tela, demarcando sua presença em seu nicho de 

produção na plataforma, construindo uma imagem e reputação.  A produção do crítico portanto 

é marcada pela adaptação às “regras do jogo”, recepcionando inclusive lógicas de produção 

dominantes em resenhas audiovisuais, entre elas a agenda de estreias como critério definidor 

de pautas. Apesar dessa adequação à realidade do YouTube, é preciso reforçar que os vídeos 

do crítico mantiveram um projeto de comunicação proposto por Tuoto de uma crítica 

audiovisual mais próxima de uma tradição da Contracampo, por exemplo, algo que inclusive o 

distingue dos seus demais colegas do YouTube. Portanto esse estilo de vídeo-crítica híbrida de 

Tuoto tem sua gênese na fase inaugural de produção dos vídeo-ensaios e por isso ela merece 

atenção particular na análise.  

 

4.3.2. O autor cinematográfico segundo o crítico 

Os vídeo-ensaios que integraram a primeira fase do Arthur Tuoto no YouTube foram críticas 

sobre os longas Carol (2015), do diretor Todd Haynes (TUOTO, 19 jul. 2016b); Batman vs. 

Superman: A Origem da Justiça (2016), de Zack Snyder (TUOTO, 19 jul. 2016a); Hacker 

(2015), de Michael Mann (TUOTO, 20 jul. 2016); e A Visita (2015) de M. Night Shyamalan 

(TUOTO, 10 ago. 2016). Os quatro títulos escolhidos pelo crítico são produções estadunidenses 

da década de 2010 e são marcados por diferentes graus de interferências da indústria 

hollywoodiana em seus processos de realização, distribuição e recepção. Todas as críticas são 

marcadas por metodologias de análise centradas no trabalho dos seus diretores, interpretados 

por Tuoto como cineastas com reiterações temáticas e imagéticas bastante identificáveis ao 

longo da carreira. Assim, as obras analisadas são, na visão do crítico, resultado da obediência 

ou variação pontual desses esquemas de leitura dos filmes.  

Carol118 é entendido, por exemplo, como continuidade de um projeto cinematográfico 

implementado por Todd Haynes desde Longe do Paraíso (2002). No longa de 2002, o cineasta 

prestava reverência a uma “iconografia cinematográfica” (TUOTO, 19 jul. 2016b) clássica do 

cinema a partir do melodrama Tudo o que o céu permite (1955) de Douglas Sirk. Na 

interpretação de Tuoto, Haynes atualizava em Longe do Paraíso as perspectivas das obras do 

 
118 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=97hHP8Qc2zI 

https://www.youtube.com/watch?v=97hHP8Qc2zI
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gênero homenageado (o melodrama) com transformações pontuais no seu olhar para a dinâmica 

comportamental da sociedade a respeito de temas como a emancipação da mulher, o racismo e 

a homossexualidade. Esses traços de Longe do Paraíso são igualmente sentidos por Tuoto em 

Carol, que, por sua vez, agora traz Todd Haynes reverenciando o melodrama Desencanto 

(1945) de David Lean com o romance entre as personagens Carol Aird e Therese Belivet, 

interpretadas pelas atrizes Cate Blanchett e Rooney Mara, respectivamente.  

No vídeo-ensaio de Carol,  Tuoto entende o longa como uma reverencia a uma narrativa 

clássica, que, tal qual Longe do Paraíso, subverte (de maneira mais enfática até) algumas de 

suas regras.  Essa percepção do cinema como uma expressão de diretores que mantém coerência 

em projetos cinematográficos comprometidos com suas marcas está presente em toda a 

produção do Arthur Tuoto e tem nessa primeira fase um indicativo da sua proposição analítica 

sobre as obras, não à toa, o vídeo sobre Carol é a primeira postagem do crítico no YouTube e 

no Vimeo. O canal do crítico é um espaço que reverencia o cinema de diretores autores.  

Assim, Tuoto reitera um olhar tradicional da crítica cinematográfica para o seu objeto, a 

valorização do caráter autoral das obras e a creditação desse atributo preferencialmente no 

trabalho dos diretores. Com frequência, as análises do Arthur Tuoto procuram fazer um 

inventário de obras anteriores dos diretores e compreender em que sentido o longa comentado 

confirma marcas autorais e em que aspectos estabelecem fuga. Esse protagonismo dos diretores 

na critica de Tuoto também traz como reflexo algumas proposições iconoclastas no âmbito da 

própria recepção dos filmes em circulação. Portanto, é pelo valor da autoria que se torna comum 

no trabalho do crítico a constante requisição que ele faz a respeito de novos olhares para filmes 

de diretores pouco conhecidos ou cuja filmografia tem seu valor constantemente rechaçado por 

uma crítica mainstream e elitista. Isso é mantido mesmo quando Tuoto, gradualmente, se 

distancia da produção de vídeo-ensaios.   

No vídeo A franquia Resident Evil e o cinema de Paul W.S. Anderson119, por exemplo, Arthur 

Tuoto reivindica uma revalorização do trabalho do diretor Paul W. S. Anderson, notório pela 

realização de títulos comerciais de recepção majoritariamente negativa por diversas instâncias 

de consagração (TUOTO, 26 jan. 2017). O crítico faz no vídeo uma defesa da filmografia de 

Anderson, sobretudo em seu trabalho na franquia Resident Evil e realiza isso reivindicando o 

status de autor cinematográfico para o diretor. Ao longo da crítica, Tuoto apresenta para o 

público as marcas de autoria do realizador e demonstra com exemplos da sua filmografia como 

 
119 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=v5ZECmb0tJM&t=96s 

https://www.youtube.com/watch?v=v5ZECmb0tJM&t=96s
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existe nela um uso coerente de alguns recursos à serviço de um projeto cinematográfico 

calculadamente planejado.  

Na tradição da crítica de cinema com herança da política dos autores, Tuoto advoga o 

reconhecimento da autoria nas expressões mais improváveis. No caso de Paul W. S. Anderson, 

o trabalho de um realizador inserido em um sistema de produção altamente estandardizado120 e 

popularesco, distante até mesmo da produção blockbuster de maior visibilidade no circuito. No 

vídeo, o crítico confere valor à franquia Resident Evil por entender que há na série uma noção 

mais artesanal do fazer cinematográfico impressa por Paul W. S. Anderson na maioria dos seus 

filmes. Segundo Tuoto, Anderson tem uma auto-consciência do teor artificial e caricatural que 

a aplicação não econômica de efeitos digitais confere ao visual dos seus filmes.  

O crítico sustenta sua “tese” sobre Paul W. S. Anderson articulando no vídeo uma cena de luta 

protagonizada pela atriz Milla Jovovich em Resident Evil 5: Retribuição (2012) (figura 64) com 

momentos de Mortal Kombat (1995) (figura 65) e Os Três Mosqueteiros (2011) (figura 66), 

outros filmes do mesmo realizador. Esses longas são citados somente em imagens que 

promovem com a sequência de Resident Evil um efeito comparativo, permitindo ao espectador 

notar constâncias visuais na filmografia de Anderson no que tange a noção de espaço na 

arquitetura das cenas de ação que o diretor possui. Através dessas demonstrações é que o crítico 

entende que, diferente de outras empreitadas pertencentes ao cinema industrial, os filmes de 

Paul W. S. Anderson têm consciência da artificialidade provocada por toda a grandiloquência 

dos recursos oferecidos pelo cinema de grande orçamento e de explícito apelo comercial usando 

isso em prol de um projeto cinematográfico dotado de autoralidade, merecendo por isso ser 

mais valorizado pelo público. 

 

 

 

 

 
120 Tuoto já sugeria um apreço pessoal pelo cinema de Anderson no vídeo-ensaio Batman v. Superman 

(2016) e o drama tecnicista quando cita o longa Pompeia (2014), dirigido pelo realizador (TUOTO, 19 

jul. 2016). No entanto, deixa esse “gosto” mais declarado no vídeo A franquia Resident Evil e o cinema 

de Paul W. S. Anderson cujo gancho é o lançamento de mais um longa da série Resident Evil nos cinemas 

brasileiros, Resident Evil 6: O Capítulo Final (2016). 
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Figura 64 - A protagonista Alice de Resident Evil 5: Retribuição (2012) percorrendo um longo corredor 

branco luminoso destaca a mesma profundidade de campo exibida no excerto a seguir.  

 

Figura 65 - O confronto entre os personagens Scorpion e Johnny Cage em Mortal Kombat (1995) 

destaca a profundidade de campo na floresta onde eles duelam.  

 

Figura 66 - A cena na qual Milady de Winter se desvencilha de um ataque em um corredor confirma 

aspectos demonstrados por Tuoto em Mortal Kombat e Resident Evil 5: Retribuição. 
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4.3.3. A crítica como obra do crítico 

Além de serem postados no Vimeo, os vídeo-ensaios do canal Arthur Tuoto estavam vinculados 

inicialmente a um outro site do crítico, o Onde jaz o teu sorriso?121, e seguem um formato 

tradicional desse tipo de peça audiovisual online, marcado pela ausência da imagem do crítico 

na tela em qualquer momento do vídeo. Isso foi modificado a partir do ensaio sobre o filme O 

Dinheiro (1983) de Robert Bresson (TUOTO, 19 mar. 2018). Nele, o crítico passou a aparecer 

no desfecho da peça em um esforço de síntese das principais ideias exploradas no decorrer do 

vídeo122, algo próximo daquilo que Max Valarezo faz em seus vídeos no Entre Planos, porém 

com as marcas performáticas do próprio Tuoto na plataforma.  

De regra, nos vídeo-ensaios, Tuoto define uma temática ou aspecto específico da obra a ser 

comentado e, posteriormente, desenvolve ideias que giram em torno dessa proposta de 

comunicação com o público. Os vídeos são centrados em uma lógica de comunicação entre a 

narração do texto por Tuoto, que o faz de forma monotonal, intercalada ou apresentada 

simultaneamente ao espectador com imagens da obra cinematográfica editadas pelo ensaísta.  

Tuoto introduz os ensaios com abertura e créditos finais minimalistas semelhantes aqueles 

adotados no cinema, junto a definição de títulos mais criativos para essas peças (figura 67 e 68), 

algo que foge da objetividade que percebemos ser aplicada comumente nas resenhas do canal 

no esquema “Crítica: Título do filme”. No entanto, algumas resenhas de lançamentos do 

circuito comercial como a de La La Land: Cantando Estações (2016) (figura 69) e Logan 

(2017) (figura 70), por exemplo, acabam, eventualmente, recebendo o mesmo tratamento em 

seus títulos, reforçando nossa percepção sobre o caráter híbrido dos formatos do canal. Assim, 

Tuoto parece pouco interessado em rotular ou normatizar suas produções. Nesse sentido, o 

crítico desobedece a qualquer delimitação extremamente rígida de “modos de fazer” vídeo-

crítica de cinema. 

 

 

 

 

 
121O título é inspirado no filme homônimo de Pedro Costa. O domínio não existe mais.  
122 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=hZcXucS_2h0&t=228s  

https://www.youtube.com/watch?v=hZcXucS_2h0&t=228s
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Figura 67 - Abertura do vídeo-ensaio sobre o filme Carol (2015) de Todd Haynes exibe o título criado 

por Tuoto para a peça 

 

Figura 68 – Com o mesmo tom minimalista, que nos remete a práticas do cinema, Tuoto encerra o 

ensaio de Carol frisando o conteúdo como de sua autoria (montagem, texto e narração são feitos pelo 

crítico).  

 

Figuras 69 - A thumbnails da peça audiovisual sobre La La Land: Cantando Estações (2016) de Damian 

Chazelle publicada no canal na época do seu lançamento destaca um tipo de titulação para reviews 

semelhante aquele aplicado aos ensaios.  
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Figuras 70 – Algo próximo ao exemplo anterior ocorre na resenha de Logan (2017) de James Mangold, 

como evidencia a sua thumbnail.  

 

Os primeiros anos do crítico no YouTube nos permite identificar sobretudo uma autopercepção 

da sua produção crítica como obras audiovisuais apartadas dos filmes ainda que o discurso 

sobre as obras cinematográficas sejam suas temáticas. Como declara no vídeo Tuoto responde 

#01: Crítica, futuro do cinema e streaming123, Tuoto  entende o crítico como um autor que 

defende uma ideia a partir do que o filme apresenta, o que faz com que, consequentemente, a 

crítica, na percepção dele, seja um trabalho marcado por uma autoria que opera no regime de 

apropriação da obra de terceiros em uma cultura da remixagem da era digital (TUOTO, 29 abr. 

2018). O crítico que trabalha com vídeo, portanto, produziria algo novo (seu, com sua 

assinatura) a partir desse regime de apropriação, compreendendo sobretudo o vídeo-ensaio 

como uma espécie de curta-metragem sobre filmes e a cultura cinematográfica.  

A partir dessa leitura que Tuoto tem de si e do seu próprio trabalho é que notamos, 

especificamente nos vídeo-ensaios do crítico, o uso não apenas de um filme pré-existente, mas 

também uma apropriação de cartela de efeitos no público pretendidos pelo diretor da obra 

original, um movimento semelhante àquele que percebemos no tópico 5.2.7 do estudo sobre o 

Entre Planos quando abordamos um convencimento no âmbito do sensível. No ensaio sobre 

Carol, por exemplo, Tuoto utiliza, não por acaso, a trilha sonora composta por Carter Burwell 

para o longa como música de fundo (TUOTO, 19 jul. 2016b). No mesmo ensaio, o crítico deixa 

transcorrer no player cenas entre as protagonistas da obra que reiteram percepções do seu texto 

narrado, mas que também, ao serem exibidas sem narração, rememoram ou ressignificam para 

o espectador uma espectatorialidade prévia daqueles momentos.  

 
123 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=QqHTxnAqD4A 

https://www.youtube.com/watch?v=QqHTxnAqD4A
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O que descrevemos anteriormente ocorre quando, no ensaio de Carol, Tuoto exibe uma cena 

na qual Therese encontra Carol em um restaurante e as duas trocam olhares (figura 71), 

chamando a atenção para um zoom no rosto da atriz Cate Blanchett (figura 72). Esse momento 

do ensaio, inclusive, é marcado pela ênfase em um pico sonoro da trilha de Carter Burwell para 

a obra. Esse desfecho do vídeo de Carol é antecedido pelas seguintes palavras de Tuoto:  

Quando Therese começa a procurar por Carol no restaurante e o registro 

formal se transforma nesse mundo flutuante da câmera na mão deambulando 

sobre aqueles corpos e sobre aquele espaço é um pouco como se Haynes se 

abrisse não só para um outro cinema livre de um possível formalismo 

acadêmico mas para uma outra perspectiva de mundo político onde não só 

existe a possibilidade de uma liberdade de forma mas de um amor 

incondicional entre duas mulheres. (TUOTO, 19 jul. 2016b)  

Figura 71 - Plano mostra Therese olhando fixamente para Carol em um restaurante no final do vídeo-

ensaio sobre Carol.  

  

Figura 72 – No contraplano, Carol retribui ao olhar de Therese. No vídeo-ensaio, essa cena replica o 

impacto emocional que causa na obra, porém, em outro contexto, numa crítica.  
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As intervenções da narração de Tuoto no vídeo sobre Carol, por vezes, dão pausas a fim de que 

o espectador possa fruir as imagens escolhidas tendo na lembrança as articulações estabelecidas 

pelo crítico instantes atrás. Através desses arranjos, o vídeo acaba ganhando um caráter de 

crítica que busca a adesão do público ao filme e ao olhar que Tuoto tem sobre ele não apenas 

pelas ideias e conceitos argumentados, mas também por uma experiência espectatorial revisada 

da obra e também por um pathos construído pelos esforço de remixagem que envolve a junção 

de recursos do audiovisual. Tudo isso está à serviço de um produto que tem a intenção de 

estabelecer um regime próprio de efeitos sensoriais no público ou próximo daquele vivenciado 

na experiência espectatorial do crítico com Carol, por exemplo. Nesse regime criativo, Tuoto 

entende a vídeo-crítica como uma obra de sua autoria, um pequeno filme que tem como tema 

sua experiência espectatorial com longas-metragens, algo muito próximo da visão de crítica 

que vídeo-ensaístas como Catherine Grant (2014) e Kevin B. Lee (2016) e que a autora Martine 

Joly (2002) possuem e que trouxemos no primeiro capítulo desse trabalho.  

As imagens da obra nos vídeos de Tuoto são ora meramente contextualizadoras, algo recorrente 

em vídeo-críticas, cedendo protagonismo ao “jogo de palavras” estabelecidos pela narração do 

crítico e existindo na peça com a simples justificativa de serem excertos da obra analisada na 

peça audiovisual, ora surgem como exemplificadoras e reiterativas de aspectos do filme 

identificados e expressos verbalmente. Sobre o segundo caso, podemos percebê-lo através do 

exemplo do vídeo de Carol quando o crítico estabelece um vínculo entre cenas do longa e de 

Desencanto. No vídeo, são exibidas as despedidas repentinas do casal de protagonistas 

marcadas por um toque de mãos no ombro de Laura Jesson em Desencanto (figura 73) e de 

Therese Belivet em Carol (figura 74), uma “gestão implícita no mínimo contato” (TUOTO, 19 

jul. 2016b). Tal qual o desfecho do vídeo (figuras 71 e 72), são momentos nos quais Tuoto 

interrompe sua fala e deixa as imagens seguirem o fluxo que correm na obra original para que 

o espectador possa fruí-las tendo em consideração ideias que o próprio crítico articula em sua 

narração. São camadas sobrepostas de recepções cinematográficas que se materializam na 

situação de comunicação proposta por esse tipo de conteúdo. 
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Figura 73 – Alec Harvey (Trevor Howard) se despede de Laura Jesson (Celia Johnson) com um toque 

em seu ombro em uma cena de Desencanto exibida no ensaio.  

 

Figura 74 – Um gesto parecido ao de Desencanto é demonstrado em uma cena de Carol na qual Carol 

Aird (Cate Blanchett) se despede de Therese Belivet (Rooney Mara).   

 

No mesmo vídeo sobre Carol, Tuoto menciona ainda como Haynes desfigura imagens como 

forma de materializar a intensidade e confusão de sentimentos que arrebatam  Therese ao 

descobrir e vivenciar seu amor por Carol Aird. Trata-se de um estado de desnorteamento que, 

segundo Tuoto, desfaz um mundo material em virtude do amor entre as personagens, “Como 

se a impalpabilidade dessa paixão entre as duas protagonistas refletisse no espaço daqueles 

corpos [...] Como se em prol desse encontro o mundo material fosse aos poucos se desfazendo.” 

(TUOTO, 19 jul. 2016b). Ele cita em palavras essas intervenções visuais de Todd Haynes que 

são exemplificadas através das imagens que sucedem ou acompanham essa narração,  os “closes 

instáveis” (figura 75) e “as texturas manchadas e a luz estourada” (figura 76).  
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Figura 75 – O close no olhar de Carol para Therese em Carol é usado pelo crítico como exemplo daquilo 

que define como “closes instáveis”.  

 

Figura 76 – O registro da imagem de Therese em um carro com o vidro embaçado é um exemplo do 

que Tuoto entende como “as texturas manchadas” e a “luz estourada” em Carol. 

 

 

4.3.4. Entraves na comunicação 

Com o tempo no YouTube, Arthur Tuoto passou a ter a preocupação de tornar seus vídeos mais 

elucidativos a um público que lhe dava como retorno um incomodo com o hermetismo dos seus 

textos conforme relata no vídeo Crítica de cinema para quem?124(TUOTO, 31 out. 2018). Nele, 

Tuoto confessa que por ter sua origem na crítica de cinema brasileira fomentada pela tradição 

da Contracampo seu texto acabava revelando uma escrita mais densa e rebuscada. O crítico 

passou então a almejar um “meio termo da crítica” como linha editorial do canal, ou seja, uma 

produção que não abandonasse seu compromisso com os anseios expressivos do crítico e a 

 
124 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=6FiKGUssUEU 

https://www.youtube.com/watch?v=6FiKGUssUEU
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abordagem dos filmes por vieses mais densos, mas que também estivesse ao alcance da 

compreensão de espectadores não iniciados na linguagem cinematográfica.  

No decorrer da história do canal, o crítico busca uma comunicação com seu público que 

contemple, ao mesmo tempo, uma preocupação didática e pedagógica, mas que não perdesse 

de vista uma proposição mais densa, questionadora e livre de crítica de cinema. Com isso, Tuoto 

buscava atingir as expectativas de um público que se localizasse entre o consumo de um 

jornalismo cultural massivo e o pensamento acadêmico, o “meio termo”, que acredita ainda não 

ser contemplado pelas críticas em circulação. Com esse propósito, como explica em entrevista 

(Apêndice B), o crítico realizou uma reformulação no próprio canal: “Minha principal ideia 

com o canal é falar de questões complexas de linguagem e da história do cinema a partir de 

uma perspectiva didática e objetiva.” 

Como influência dos seus ensaios, Tuoto cita em entrevista (Apêndice B) o trabalho de críticos 

oriundos de ambientes universitários no âmbito da produção de ensaios audiovisuais sobre 

cinema, como Adrian Martin, Cristina Álvarez e Catherine Grant e não os canais estadunidenses 

que ficaram popularmente conhecidos na produção desse tipo de conteúdo e que, por sua vez, 

são referência para ensaístas brasileiros como Max Valarezo  do Entre Planos como o Every 

Frame a Painting, o The Nerdwriter e o Kaptain Kristian: “Eu nunca consumi tanto vídeo-

ensaio. E os que consumia estavam relacionados a uma certa pesquisa acadêmica [...] tratavam 

de cineastas que me interessavam mais e de relações mais peculiares com a linguagem”. As 

escolhas de Tuoto, como os filmes comentados, os vieses analíticos, o esforço da proposição 

de teorias e até um rebuscamento na sua fala acabam sendo coerentes com esse quadro 

referencial do crítico para seus vídeo-ensaios.  

Ao analisarmos as primeiras produções do Arthur Tuoto conseguimos perceber um 

rebuscamento nas narrações do crítico, com uma tendência recorrente ao jogo de palavras e a 

presença de adjetivações que se bastam. Isso ocorre mesmo quando o canal do YouTube passou 

a incluir conteúdos que não eram vídeo-ensaios. A princípio, o formato vídeo-ensaio ajudava a 

tornar a compreensão do público menos complicada pois existiam imagens da obra que davam 

suporte na interpretação das ilações verbais de Tuoto. O ensaio parecia o formato que mais se 

adequava ao hermetismo do texto do crítico pelo suporte interpretativo que as cenas do filme  

ofereciam ao vídeo. No entanto, conforme Tuoto foi implementando outros formatos que não 

priorizavam esse tipo de relação com as imagens da obra, alguns entraves na comunicação com 

o seu público foram sentidos inicialmente.  
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 Nas primeiras resenhas do crítico, a comunicação era obstaculizada pelo hermetismo de 

algumas exposições de argumento de Tuoto. Ao abordar no canal La La Land: Cantando 

Estações (2016)125, por exemplo, em dado momento, o crítico diz que, no longa, o “[...] 

nostálgico entra menos como resistência possibilitadora do que como fetiche conservador [...]” 

(TUOTO, 02 fev. 2017). Apesar de compreendermos que Tuoto intenta dizer que a relação do 

musical em sua reverência ao gênero não promove atualizações ou realiza subversões em uma 

narrativa clássica, Tuoto não esmiúça ou explica os traços de juízo da obra presentes nessa 

sentença cheia de adjetivações. Essa articulação de palavras comum ao crítico é sensível desde 

o vídeo sobre Carol que trouxemos parágrafos atrás, porém lá o suporte das imagens torna a 

defesa de Tuoto mais evidente do que aqui. Por mais que ensaios, como o próprio caso de Carol 

trouxessem o mesmo hermetismo verbal da resenha sobre La La Land: Cantando Estações, a 

articulação mais dialógica entre imagem e texto torna mais compreensível o pensamento 

verborrágico de Tuoto.  

Em Batman vs. Superman e o drama tecnicista126, o crítico fala sobre o tom mítico da fotografia 

do longa de Zack Snyder e como ela dá suporte a uma artificialidade dramática em um filme 

que “possui uma estética que parece a todo momento se orgulhar de suas proezas visuais” 

(TUOTO, 19 jul. 2016a). Simultaneamente, a peça audiovisual exibe cenas nas quais o 

Superman é tratado como Deus por humanos (figura 77) e um outro momento no qual o super-

herói puxa pela âncora uma grande embarcação no deserto de gelo (figura 78), dois planos que 

dimensionam a grandiloquência das composições visuais da obra, conforme narrado pelo 

crítico. Em outra circunstância do mesmo vídeo, Tuoto cita outros filmes em seus usos do CGI 

como contra-exemplo de Batman vs. Superman, falando de uma “plasticidade histriônica e 

ultra-inventiva de Speed Racer (2008)” (figura 79) e também da “ode elementar de gestos em 

Pompeia (2012)” (figuras 80 e 81). Essas duas colocações do crítico sobre Speed Racer e 

Pompeia são acompanhadas por imagens das obras que tornam suas colocações sobre as 

mesmas mais compreensíveis. Assim, nos vídeo-ensaios de Tuoto, as imagens das obras servem 

como uma instância ou suporte tradutor da linguagem verbal.  

 

 

 
125 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=yWWGA9O2yl4&t=9s 
126 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=_1UAoZpGVZc&t=165s  

https://www.youtube.com/watch?v=yWWGA9O2yl4&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=_1UAoZpGVZc&t=165s
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Figura 77 - O “tom mítico” em Batman vs. Superman: A Origem da Justiça presente em um plano que 

constrói a relação dos humanos com o Superman como uma adoração ao divino.  

 

Figura 78 - O uso do CGI em Batman vs. Superman: A Origem da Justiça (2016) permitiu que o ator 

Henry Cavill (Superman) carregasse um navio em uma paisagem desértica, plano que torna 

compreensível o exibicionismo plástico do longa alegado por Tuoto.   
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Figura 79 - A “plasticidade inventiva e histriônica” de Speed Racer das irmãs Wachowski 

exemplificada em uma cena na qual as cineastas substituem o tradicional plano e contraplano por um 

movimento que só ocorre por força de efeitos digitais.  

 

Figuras 80 - A “ode elementar dos gestos” em Pompeia exemplificada pela cena em que o casal 

principal do longa se beija e é consumido pela ação destrutiva do Monte Vesúvio.  
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Figura 81 - Posteriormente, o casal de protagonistas do filme surge no plano fossilizado por efeitos de 

computação gráfica. 

 

Quando os ensaios do Arthur Tuoto chegaram em sua segunda fase, o crítico trouxe algumas 

mudanças para o texto narrado e também no diálogo deste com as imagens dos filmes a fim de 

evitar ainda mais falhas de comunicação com o espectador. Isso é percebido em exemplos como 

O Dinheiro (1983): O método de Robert Bresson127 (TUOTO, 19 mar. 2018) e Limite (1931): 

A fragilidade da condição humana128 (TUOTO, 09 mai. 2018), os últimos vídeos no formato 

vídeo-ensaio do Arthur Tuoto. 

Nas críticas para os longas Limite de Mario Peixoto e O Dinheiro de Robert Bresson, Tuoto 

reforça o uso de imagens dos longas como instância que dá suporte à compreensão da sua fala 

propensa a verborragias. Em O Dinheiro, definido por Tuoto como um ótimo representante dos 

métodos do cineasta Robert Bresson, o crítico estabelece como “tese” do ensaio o entendimento 

de que existe no longa uma “uniformidade” que o afeta do ponto de vista estético, com um 

tratamento de imagem que possui poucos contrastes no uso de luz e cores em cenário e 

figurinos, mas também no âmbito dramático, com atores que possuem uma dinâmica mecânica 

na qual os gestos têm “assertividade robótica”, reduzindo-se a um essencial, diz o crítico 

(TUOTO, 19 mar. 2018). Nos momentos em que menciona esses aspectos que são marcas de 

Bresson e estão presentes em O Dinheiro, o espectador do vídeo pode notar imagens da obra 

que destacam a pouca variação de cor nos planos (figura 82) e lances das interpretações do 

elenco da obra, com destaque para uma cena na qual o personagem do longa enxuga de maneira 

objetiva uma lágrima em seu rosto (figura 83).  

 
127 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=hZcXucS_2h0&t=228s 
128 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=85xel3Dk_xM&t=204s 

https://www.youtube.com/watch?v=hZcXucS_2h0&t=228s
https://www.youtube.com/watch?v=85xel3Dk_xM&t=204s
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Figura 82 - A uniformidade nas cores e uso de luz de Robert Bresson presentes na pouca variação de 

tonalidades da fotografia, cenografia e figurino do plano de O Dinheiro.  

 

Figura 83 - A essencialidade e objetividade do ato de enxugar uma lágrima em cena de O Dinheiro 

escolhida por Tuoto para o ensaio.  

 

As imagens do filme acabam traduzindo para o espectador a formulação discursiva expressa 

pela narração de Tuoto , que envolve palavras ou termos não tão esmiuçados posteriormente 

em sua fala como “uniformidade” e “assertividade robótica”. Caso a crítica fosse realizada em 

formato escrito, essas passagens do filme poderiam ser longamente descritas em palavras a 

título de exemplo. Na situação em questão, esse suporte surge pela escolha de imagens da obra 

que correspondem às escolhas verbais do crítico.  

Já no ensaio sobre Limite, Tuoto entende que o cultuado longa nacional da década de 1930 

apresenta uma “fotogenia muito particular”, sendo difícil de localizá-lo historicamente por não 

se enquadrar em um movimento, gênero ou estética específica. Limite é definido pelo crítico 



208 
 

como um “milagre”, um longa que possui “liberdade na maneira de filmar que é inspiradora” e 

que “concilia um rigor com um teor imaginativo” (TUOTO, 09 mai. 2018). Nesse sentido, o 

crítico narra a seguinte reflexão, que surge acompanhada por algumas imagens da obra que nos 

ajudam a compreender algumas das definições verbalmente expressadas por Tuoto: “Existem 

planos muito compostos, que enquadram a cena com uma precisão muito característica, com 

um preciosismo mesmo (figura 84), e outros onde a câmera passeia livremente, faz movimentos 

desordenados em busca de novas formas (figura 85)”.  

Figura 84 - O “preciosismo” das imagens exemplificado pelo plano no qual uma bebida é despejada em 

uma taça que reflete a luz ambiente.  

 

Figura 85 - O registro da câmera de Peixoto flanando de maneira desnorteada entre os telhados de 

casarões até encontrar uma posição estável em Limite. 

 

Nos casos anteriores, podemos perceber esforços de Tuoto de fazer-se entender em seu 

hermetismo por um público mais amplo através de um intrincado diálogo que estabelece entre 

palavras e imagens em seus vídeos, mas há também estratégias exclusivas no âmbito da 
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linguagem verbal. Nesse segundo momento da sua produção de vídeo-ensaios, o crítico passou 

a acentuar em seu jogo verbal o uso de palavras e termos redundantes que em sua relação 

sinônima acabam servindo como esforço de tornar mais claras ao público articulações anteriores 

do seu texto. No caso de Limite, por exemplo, podemos notar como na última citação extraída 

a definição “movimentos desordenados em busca de novas formas” acaba sendo uma 

explicação de “câmera passeia livremente” (TUOTO, 09 mai. 2018) ou ainda quando em O 

Dinheiro logo após mencionar o termo “extracampo”, Tuoto faz questão de abordar o 

significado desse termo na linguagem cinematográfica para um espectador eventualmente não 

familiarizado com o conceito  através dos dizeres “o que você não vê” (TUOTO, 19 mar. 2018). 

Todos esses recursos não eram presentes na origem do canal e só surgem em suas produções 

quando, saindo do Vimeo e indo para o YouTube, Tuoto define uma linha editorial que se 

esforça em realizar uma crítica de “meio termo” como ele mesmo define.  

Em algumas circunstâncias, o texto narrado por Tuoto acaba descrevendo precisamente aquilo 

que é exibido na imagem apresentada ao espectador, estabelecendo uma relação de redundância 

que não se restringe ao texto e passa a ser assumida também na relação deste com as cenas da 

obra. No vídeo sobre O Dinheiro, quando Tuoto chama a atenção do público para um momento 

do longa no qual há um desentendimento entre o protagonista Yvon Targe e um garçom a 

descrição dos acontecimentos acaba reiterando aquilo que vemos na cena que o próprio Tuoto 

deixa transcorrer na íntegra em seu vídeo: “Ele (Yvon) se levanta, ofendido (figura 86), a mão 

dele empurra o garçom e essa mão permanece na tela (figura 87), a louça quebra (figura 88). A 

gente nem vê o rosto do garçom.” (TUOTO, 19 mar. 2018). No vídeo de Limite ocorre o mesmo 

quando o crítico menciona a abertura do longa que exibe uma cena com uma “[...] mulher com 

essas mãos algemadas à sua frente” (figura 89) (TUOTO, 09 mai. 2018).  

Figura 86 – O início de toda a sequência de O Dinheiro descrita por Tuoto.  
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Figura 87 – O close na mão do protagonista Ivon Tarde congelada vem logo a seguir.  

 

Figura 88 – A louça quebrada e a mesa derrubada encerram a cena descrita pelo crítico no ensaio.  

 

Figura 89 – O mesmo que ocorre com a cena de desentendimento com o garçom em O Dinheiro é visto 

quando Tuoto descreve o plano da mulher com as mãos algemadas na sua frente no vídeo sobre Limite.  
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As mudanças de rumo da crítica em vídeo de Arthur Tuoto para atingir um público mais 

abrangente também se dão no âmbito da própria narração do texto, com um esforço do crítico 

de oferecer variações tonais na sua voz, algo que não ocorria anteriormente. Assim, passa a ser 

frequente também nos vídeos do canal a existência de pausas na fala e até mesmo separações 

de sílabas visando facilitar a assimilação de ideias e conceitos distribuídos em suas sentenças. 

Em dado momento do vídeo sobre O Dinheiro, por exemplo, ao abordar os traços do método 

bressoniano, Tuoto diz que no filme cada “ação é focada no gesto e na sua consequência, é 

reduzida a essa base fun-da-men-tal” (TUOTO, 19 mar. 2018).  Esse tipo de intervenção não 

ocorre nas narrações dos primeiros ensaios, como os vídeo sobre Carol (TUOTO, 19 jul. 2019b) 

ou Batman vs. Superman (TUOTO, 19 jul. 2019a) que já citamos, mas ficam cada vez mais 

frequentes a partir daqui.  

Nesse projeto de crítica que se interessa mais no êxito da situação de comunicação que 

estabelece com um público amplo e de diversificados repertórios que o YouTube contempla, 

Tuoto se preocupa também com a inserção de informações sobre a obra que ambientam o 

espectador dos vídeos nos filmes abordados. A oferta de sinopses e informações de contexto 

passou a ser gradualmente contemplada nas estruturas discursivas dos vídeos do canal. Os 

vídeo-ensaios da origem do Arthur Tuoto e até mesmo as primeiras resenhas, como a do musical 

La La Land (TUOTO, 02 fev. 2017), por exemplo,  eram caracterizadas pelo comentário da 

obra “a seco”, interpelando o espectador como se ele já estivesse familiarizado com o filme em 

questão, mesmo em casos de obras desconhecidas ou de familiaridade de um nicho específico 

da cinefilia. Isso não ocorre nos casos de O Dinheiro (TUOTO, 19 mar. 2018), Limite (09 mai. 

2018) e toda produção de resenhas, ensaios e outros formatos híbridos que deram continuidade 

à produção do canal em sua nova fase. 

Nesse projeto de crítica de “meio termo” até mesmo a menção aos títulos da obra passou por 

reformulações no Arthur Tuoto. No vídeo sobre Carol, por exemplo, os longas  Desencanto e 

Tudo que o céu permite são citados em seus títulos no idioma original, o inglês, Brief Encounter 

e All that heaven allows, respectivamente, assim como Hacker (2015) que em seu ensaio 

Blackhat (2015): Desestabilizações formais em prol de uma agenda política129 só é chamado 

pelo crítico por seu nome original, Blackhat (TUOTO, 20 jul. 2016). Passado esse primeiro 

momento da produção audiovisual de Tuoto, as obras passaram a ser mencionadas por seus 

 
129 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=4i-YRYY1-2Y  

https://www.youtube.com/watch?v=4i-YRYY1-2Y
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títulos nacionais traduzidos ou adaptados por distribuidoras brasileiras, destacando uma 

preocupação do crítico com sua comunicação com o público e com o serviço que presta a ele.  

 

4.3.5. Crítica como contradiscurso  

Além dos ensaios e das resenhas, o Arthur Tuoto também se destaca por vídeos de discussões 

sobre temas diversos do universo cinematográfico, que, por sua vez, acentuaram traços 

particulares da crítica proposta por Arthur Tuoto no YouTube. Sobre esses vídeos, Tuoto define 

como uma espécie de “aula filmada e ilustrada” (Apêndice B). Ao longo da análise dessas 

peças, notamos como nelas o crítico intenta definir e explicar conceitos, detectar movimentos 

cinematográficos não necessariamente canonizados por outras instâncias e propor chaves 

temáticas que servem como categorias para que ele aborde traços de um determinado coletivo 

de filmes. 

Os vídeos de discussão geral costumam ser estruturados a partir da proposição de um tema 

central que faz o crítico agrupar títulos e analisá-los brevemente (normalmente, três obras são 

mencionadas nessas peças) a partir de chaves conceituais introduzidas por ele na abertura do 

vídeo. Esse formato também é marcado pelas características estilísticas usuais do texto de Tuoto 

e operam em um sistema de apropriação e exibição de imagens da obra comentada que oscila 

com as falas do crítico para a câmera.   

Em dado momento da história do canal, esses vídeos eram pautados por uma agenda do circuito 

de lançamentos ou por discussões do momento na cinefilia, critério de pauta corrente das 

resenhas como já mencionamos. Tuoto utilizou o formato, por exemplo, como mote para 

discutir algumas estreias do circuito comercial cinematográfico. No vídeo A utopia do 

encontro130, Tuoto utiliza como gancho a estreia de Me chame pelo seu nome (2017) de Luca 

Guadagnino para abordar um grupo de romances calcados no que define como a “utopia da 

realização amorosa” (TUOTO, 07 fev. 2018). A partir da história de amor entre o jovem Elio e 

um aluno do seu pai durante as férias de verão na Itália em Me chame pelo seu nome, Tuoto 

percebe semelhanças do filme de Guadagnino com uma tradição do cinema: tramas marcadas 

pela realização amorosa momentânea como um “milagre do cotidiano”, como descreve no 

vídeo, vivenciada por dois personagens  que têm ciência da impossibilidade de uma vivência 

mais prolongada daquele relacionamento.  

 
130 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=4ppJmgcuKVc 

https://www.youtube.com/watch?v=4ppJmgcuKVc
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Me chame pelo seu nome pertence a um grupo de filmes que, na visão de Tuoto, apresentam 

um ideal romântico impossível de se realizar em condições normais, mas que é vivenciado na 

narrativa como algo utópico, uma história de amor que dura poucos dias, mas que “vai 

reverberar por toda a existência daqueles indivíduos”, como descreve no vídeo. No grupo, junto 

ao longa de Guadagnino, Tuoto inclui Amor à flor da pele (2000) de Wong Kar-Wai, As Pontes 

de Madison (1995) de Clint Eastwood, Antes do Amanhecer (1995) de Richard Linklater, 

Companheiros, quase uma história de amor (1996) de Peter Chan, Forget me not (2015) de Kei 

Horie, Encontros e Desencontros (2003) de Sofia Coppola, O Segredo de Brokeback Mountain 

(2005) de Ang Lee, O Ponteiro da Saudade (1945) de Vincente Minnelli e Desencanto (1945) 

de David Lean.  

Em esforço semelhante ao de A utopia do encontro, na ocasião em que mãe! (2017) de Darren 

Aronofsky polarizava o público, Tuoto lançou o vídeo A gamificação do cinema131 no qual, a 

partir de um artigo de sua própria autoria feito para a revista Cinética e de uma crítica de Ruy 

Gardnier sobre o longa As Panteras Detonando (2003) para a Contracampo, tenta enquadrar 

um grupo de longas lançados nas décadas de 2000 e 2010 em uma categoria cinematográfica 

(TUOTO, 25 jan. 2018). Filmes como mãe! apresentam como traço a proposição de uma 

jornada para os protagonistas nos moldes de um gameplay. Nessa peça audiovisual, Tuoto 

desenvolvia conceitos já trabalhados por ele no vídeo sobre Paul W. S. Anderson e a franquia 

Resident Evil mencionado parágrafos atrás, A franquia Resident Evil e o cinema de Paul W. S. 

Anderson.  

Em A gamificação do cinema, Tuoto interpreta a obra de Aronofsky por uma chave conceitual 

defendida por ele e outros críticos. Ao longo do vídeo, Tuoto explica como mãe! e alguns de 

seus contemporâneos trazem protagonistas se adequando a novas regras estabelecidas em um 

espaço cênico que se “desconstrói” e se “reconstrói” continuamente a partir de obstáculos que 

são colocados a sua personagem em uma jornada de sobrevivência. Na construção reflexiva de 

Tuoto, essa gamificação da narrativa cinematográfica está presente em  filmes que passam a 

definir regras próprias aos seus protagonistas em uma relação com o espaço que os transforma 

em jogadores de jogabilidade adaptável a circunstâncias sempre mutáveis nas distintas fases de 

sua trajetória, rejeitando qualquer necessidade de construção de um passado narrativo ou de 

peso psicológico para o protagonista.  

 
131 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=H59VkjjN4d8  

https://www.youtube.com/watch?v=H59VkjjN4d8
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Segundo Tuoto, a gamificação da jornada de um personagem é o que ocorre com a mulher 

interpretada pela atriz Jennifer Lawrence no filme de Darren Aronofksy no momento em que 

ela começa a se desestabilizar com a situação caótica da sua casa ser invadida por estranhos. A 

premissa de mãe! faz Tuoto aproximá-lo em citações verbais ou exclusivamente imagéticas de 

filmes que não necessariamente foram mencionados por outros críticos na cobertura do 

lançamento do título como Resident Evil 5: Retribuição (2012) de Paul W. S. Anderson, Lucy 

(2014) de Luc Besson,  Adrenalina (2006) e Gamer (2009) de Mark Neveldine e Brian Taylor, 

Scott Pilgrim contra o Mundo (2010), de Edgar Wright, Dredd (2012) de Pete Travis, Domino 

(2005) de Tony Scott e os longas da franquia John Wick.  

Dentro desse formato de vídeo-crítica mais propositivo de teorias também podemos destacar os 

vídeos da série O que é?. Nela, Tuoto apresenta ao espectador algum movimento 

cinematográfico. À semelhança das peças que utilizaram mãe! e Me chame pelo seu nome como 

gancho, nesses vídeos Tuoto propõe um conceito através de uma categorização particular de 

filmes para, em seguida, exemplificar com uma breve análise de algumas obras que se 

enquadram nos termos apresentados pelo crítico.  

A série O que é? acaba evidenciando no Arthur Tuoto uma crítica propositiva de conceitos e 

categorias próprias, mas também de novos olhares para obras cujo juízo público supostamente 

estaria consolidado por um discurso unânime, ou seja, aqui temos um crítico que se apresenta 

para o receptor dos seus vídeos como um iconoclasta. Esse projeto crítico acaba sendo um traço 

marcante de Tuoto como profissional, distinguindo-o dos seus colegas em seu nicho de 

produção, o YouTube, já que eles costumam ser muito mais reverentes à teoria 

institucionalizada, aos afetos gerais da cinefilia ou mais amenos e conciliadores em suas falas, 

como é o caso de Max Valarezo do Entre Planos, mas também não nos afasta de práticas 

longevas de um atuação da crítica de cinema. No vídeo A história do cinema é evolutiva?132, 

Tuoto afirmando que a natureza não-linear da história do cinema contemporânea dá ao 

profissional da crítica uma liberdade maior para teorizar sobre diversas tendências, 

estabelecendo ligações entre as obras e instituindo uma produção mais inventiva com novos 

olhares para a produção cinematográfica e sua recepção (TUOTO, 19 jun. 2018). 

Nesses vídeos, Tuoto propõe termos, classificações e gêneros, não os compreendendo como 

categorias definitivas de uma teoria do cinema, mas como conceitos que, partindo de uma 

iniciativa do próprio crítico, ajudam o espectador a refletir sobre as obras em circulação e 

 
132 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=aOEQPqckk6E 

https://www.youtube.com/watch?v=aOEQPqckk6E


215 
 

compreendê-las em seu contexto histórico. Esses vídeos colocam Tuoto em posição de 

confronto, mesmo que não calculado, com instâncias como a universidade e a crítica dominante 

ao propor ideias muitas vezes não recepcionadas pela teoria como conceitos codificados.  

De maneira geral, a série O que é? reflete um traço reiterado da produção do Arthur Tuoto. 

Parece sempre existir um confronto com um interlocutor implícito ou não, caracterizando o 

trabalho do crítico como um conteúdo provocador, propenso ao confronto e desestabilizador de 

um establishment do pensamento e do juízo crítico sobre os filmes em circulação. Esse terceiro 

sujeito, cujo pensamento Tuoto interpela, pode ser: a) a teoria acadêmica através da proposição 

de conceitos, movimentos e classificações não normatizados como o “cinema vulgar”133 em O 

que é o cinema vulgar?134 (TUOTO, 22 set. 2017), vídeo que, por sinal, o coloca como alvo de 

contestações e polêmicas; b) as tendências da indústria e as consagrações “unânimes” do 

público e da crítica, como ocorre em O que é o cinema estrutural?135, no qual apresenta 

trabalhos de cineastas experimentais como Paul Sharits, Joyce Wieland e Hollis Frampton, 

sugerindo confrontar uma hegemonia do uso do cinema para fins poéticos ou dramáticos 

(TUOTO, 16 jan. 2018), ou mesmo nas reviews de La La Land (TUOTO, 02 fev. 2017) e Logan 

(TUOTO, 15 mar. 2017), nas quais demonstra desdém com a aclamação das respectivas obras 

em instâncias de consagração como a crítica e o Oscar.   

Com esse propósito provocador abrangendo toda sua produção, o canal Arthur Tuoto acaba 

sendo um difusor online tanto de cinemas com viés experimental de vanguarda artística quanto 

de uma cinematografia tida como trash (o filme B). A produção do canal acaba se instituindo 

como uma crítica que além de se preocupar com a situação de comunicação que estabelece com 

o público, conforme relatamos no tópico anterior, assume um propósito de iconoclastia 

desestabilizadora de rotinas do seu próprio nicho de produção, estandardizado por comentários 

a uma mesma cinematografia. É por esse viés que Tuoto procura apresentar obras mais 

desconhecidas de um grande público ou propõe “olhares novos” para aquilo que é familiar, mas 

 
133 Tuoto entende que compõem esse grupo filmes que vão contra gostos estabelecidos (uma “civilidade 

do gosto”, define no vídeo). Títulos que, na visão dele, não usam o estilo para fazer algo “elegante” ou 

“posudo”, que apresentam uma abordagem “frontal”, que vão contra uma “civilidade do gosto”. 

Pertencem a esse grupo os filmes dos diretores Paul W. S. Anderson, Tony Scott, Michael Bay, Michael 

Mann, entre outros.  
134 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=aOEQPqckk6E 
135 Tuoto entende como cinema estrutural obras que tem como foco aspectos estritamente formais da 

linguagem, ou seja, filmes que recusam um interesse pelo conteúdo e para os quais a dimensão da técnica 

se basta. São obras que, no entender do crítico, reduzem o cinema a seus elementos essenciais. Como 

exemplo, no vídeo, ele cita 1933 (1967) de Joyce Wieland, Maxwell’ Demon (1968) de Hollis Frampton 

e Ray Gun Virus (1966) de Paul Sharits. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=kS1qADObi-I 

https://www.youtube.com/watch?v=aOEQPqckk6E
https://www.youtube.com/watch?v=kS1qADObi-I
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que, por diversas circunstâncias, acaba tendo uma perspectiva enviesada por juízos públicos 

tidos pelo crítico como estigmatizadores.  

Esse caráter contra-discursivo da crítica de Tuoto revela uma outra faceta da sua produção de 

conteúdos audiovisuais. Ao mesmo tempo que esses vídeos revelam uma crítica que se coloca 

como subversiva de um establishment do pensamento, também representam a adesão do crítico 

e do canal a outros nichos de recepção e produção de conteúdo já bastante consolidados e 

articulados nas esferas online através da formação de grupos em fóruns, perfis de redes sociais 

e criação de canais do YouTube.  

Já existe uma diversificada gama de espaços online voltados para os fãs do cinema de horror e 

fantasia, dos filmes B (muitos se especializam no comentário de obras “ruins”) e do cinema de 

vanguarda, por exemplo. O próprio Tuoto em O que é cinema vulgar? confirma fazer parte de 

um grupo de cinéfilos online chamado Corações vulgares que cultua essa categoria de filmes 

citada pelo crítico no vídeo (TUOTO, 22 set. 2017). Portanto, temos no Arthur Tuoto uma 

crítica que, no seu caráter contra-discursivo, também se revela afirmadora de um gosto 

instituído e articulado na cibercinefilia.  

Assim, no Arthur Tuoto há uma produção audiovisual que propõe ao espectador uma fuga a um 

establishment discursivo cinematográfico tido pelo crítico como limitador do pensamento sobre 

o cinema na contemporaneidade, mas que também se enquadra em um coletivo bastante 

articulado na ambiência online.. Trata-se, portanto, de uma crítica que afirma uma ruptura com 

o mainstream, mas que, ao mesmo tempo, assume com esse movimento uma inclinação a outros 

nichos de recepção e consagração de obras institucionalizados e bem consolidados nas 

discussões públicas sobre cinema e na crítica contemporânea por força de articulações da web. 

  

4.3.6. Formando críticos e público para a crítica 

O caráter provocador e a presença de um interlocutor no discurso também está presente nos 

vídeos de Tuoto que visam estabelecer uma reflexão sobre o próprio estado da crítica de cinema, 

algo que se tornou frequente na rotina de produção do canal a partir de 2018. Nessas 

metacríticas, percebemos um direcionamento da fala do crítico a um pensamento massificado 

e dominante  no que tange ao fazer crítico, expressando a visão de um ideal da postura da crítica  

diante das obras e do seu público, um balanço daquilo que Tuoto acredita estar em falta ou em 

excesso no âmbito da produção contemporânea desse tipo de conteúdo. Nessas peças 
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audiovisuais, Tuoto exercita também uma reflexão sobre seu próprio processo criativo no 

YouTube, visando inspirar uma geração de espectadores dos seus vídeos a também produzir 

críticas em formatos audiovisuais.  

Em Criticar um filme é um trabalho sujo136, por exemplo, Tuoto expressa a sua visão sobre o 

conteúdo que produz (TUOTO, 10 jun. 2018). Para ele, a natureza da crítica é de “intervenção 

agressiva ou violenta necessária na obra”, realizando uma espécie de “autópsia” ao destrinchar 

um conteúdo que está “quieto e fechado”, confrontando-o com o mundo à sua volta. Nesse 

mesmo vídeo, o crítico diz que é fundamental que esse “legista” tenha conhecimento sobre o 

seu objeto de análise e que não tenha “nojo das suas entranhas”. Assim, Tuoto entende que seja 

importante ao crítico gostar e conhecer cinema, mas que ele também tenha desapego com seus 

gostos e não se deslumbre ou tenha reverência cega com qualquer coisa, ou seja, que se 

transforme em um iconoclasta sem preconceitos.  

Já em A diferença entre analisar e criticar um filme137, Tuoto estabelece distinções entre o ato 

de analisar uma obra e realizar uma crítica, entendendo o primeiro como a aplicação de uma 

cartilha normatizadora sobre aspectos técnicos isolados do cinema, enquanto que o segundo 

seria a expressão de uma compreensão mais contextualizadora desses aspectos (TUOTO, 10 

set. 2018), uma oposição que nos frisa a percepção do crítico sobre os discursos sobre cinema 

dentro e fora da academia, por exemplo. No vídeo, é perceptível que, para Tuoto, a crítica estaria 

um passo a frente da análise, entendendo o filme como um universo próprio confrontado com 

o próprio cinema, propondo então uma reflexão e defendendo um pensamento a partir da obra. 

É dessa forma que Tuoto enquadra o analista como alguém que fornece um diagnóstico e o 

crítico como um sujeito que destrincha esse objeto comum, o filme, “colocando em crise” e 

“sujando as mãos”, como metaforiza no vídeo Criticar é um trabalho sujo (TUOTO, 10 jun. 

2018). 

Em Crítica de cinema e ideologia138 (TUOTO, 18 jul. 2019) e O cinema é ideológico?139 

(TUOTO, 27 fev. 2019), por sua vez, Tuoto problematiza a ascendente produção crítica que 

analisa obras exclusivamente por seus discursos políticos e pelas suas representações de 

extratos sociais oprimidos historicamente. A adesão e reprovação pública aos filmes Infiltrado 

na Klan (2018) de Spike Lee e Green Book: O Guia (2018) de Peter Farrelly, respectivamente, 

 
136 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=cy8ugJE22tQ  
137 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=QCiOOmEy2JY&t=239s  
138 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=L1yxWC84HyA&t=93s 
139 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=R_INI2fErA0&t=607s  

https://www.youtube.com/watch?v=cy8ugJE22tQ
https://www.youtube.com/watch?v=QCiOOmEy2JY&t=239s
https://www.youtube.com/watch?v=L1yxWC84HyA&t=93s
https://www.youtube.com/watch?v=R_INI2fErA0&t=607s
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no que tange a representação dos negros desconsiderando aspectos da linguagem 

cinematográfica, na avaliação de Tuoto, foi alvo do vídeo O cinema é ideológico? (TUOTO, 

27 fev. 2019). Esse mesmo julgamento de obras desconsiderando aspectos da linguagem do 

juízo sobre as representações preocupou o crítico na recepção “unanimemente” positiva do 

documentário Democracia em Vertigem (2019) de Petra Costa como explica no vídeo Crítica 

de cinema e ideologia (TUOTO, 18 jul. 2019).  

A fala de Tuoto sobre a crítica nos vídeos que citamos acaba sendo vestígio do seu quadro de 

valores sobre o ato de fazer críticas de cinema, ou seja, a percepção que ele tem sobre os 

diversos modelos em circulação no Brasil. Essas metacríticas revelam um direcionamento da 

fala de Tuoto para as práticas de seus colegas mesmo que a intenção imediata e primeira delas 

não tenha sido o confronto.  

Nesse conteúdo também é notável o uso que o crítico faz do YouTube para educar o espectador 

não apenas à espectatorialidade de filmes, mas também ao consumo da crítica de cinema, 

segundo parâmetros do próprio Tuoto. Em  A irrelevância da crítica de cinema140, ele enfatiza 

que a crítica de cinema na contemporaneidade falha ao tentar se fazer relevante no cotidiano 

dos receptores cinematográficos “comuns” (TUOTO, 06 dez. 2018). Por isso, argumenta o 

crítico, a produção do Arthur Tuoto assumiu cada vez mais um compromisso de reeducar o 

olhar do espectador para a produção crítica, munindo-o de ferramentas que o permitam fazer 

escolhas no consumo de críticas de cinema online, distinguindo o bom conteúdo daquele de 

qualidade duvidosa a partir de critérios e de posicionamentos do próprio Tuoto sobre o tema 

em questão. Esse intuito, no entanto, se revela mais como um ato de afirmação das próprias 

ideias do crítico sobre a produção vigente do que um esforço exclusivamente pedagógico e 

altruísta. 

No vídeo A irrelevância da crítica de cinema, Tuoto afirma que há uma incompreensão do 

público sobre a própria natureza da crítica, a de ser um conteúdo questionador e que tira a obra 

e o espectador de uma zona de conforto do pensamento. Esta deseducação do público no 

consumo da crítica é percebida por Tuoto como decorrente do grande volume de críticas online 

que existe para confirmar leituras “já prontas” dos filmes, procurando sempre agradar o seu 

receptor e reforçar “olhares comuns”. Nesse sentido, Tuoto entende que sites sobre cinema que 

exercitam esse modelo de conteúdo reduzem a importância da crítica de cinema no cotidiano 

das pessoas “comuns”. Tuoto argumenta que esse processo desencadeou uma deseducação na 

 
140 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=ps8RQwrWH7M 

https://www.youtube.com/watch?v=ps8RQwrWH7M
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própria relação do espectador com a crítica, fazendo com que esse sujeito não compreenda a 

função precípua desse tipo de conteúdo e, em virtude disso, muitas vezes a enxergue como 

“vilão” nos processos de recepção das obras. Assim, a partir desse vídeo, Tuoto acaba 

assumindo o compromisso de suscitar mais esse debate nas produções do seu canal141.  

Além da autoafirmação na seara da produção crítica, as metacríticas do Arthur Tuoto também 

têm um propósito de autopromoção. Tal qual as menções que o cineasta e crítico faz do seu 

trabalho em outras redes sociais, no seu site, em revistas online e nos seus próprios curtas no 

canal do YouTube, Tuoto utiliza a plataforma pra divulgar cursos online sobre crítica de cinema 

que ministra. Com frequência, o crítico utiliza suas reflexões sobre o estado da crítica de cinema  

como gancho para sua oficina de crítica de cinema online. Em A diferença entre analisar e 

criticar um filme, por exemplo, Tuoto apresenta a sua oficina de crítica de cinema e mostra na 

tela uma um simulação da operacionalidade do curso online  (figura 90) (TUOTO, 10 set. 2018).  

Figura 90 - Durante a exibição do vídeo A diferença entre analisar e criticar um filme no player do 

YouTube surge uma simulação da navegação do inscrito no curso online de crítica de Arthur Tuoto.  

 

Apesar de não fazer publiposts como o Entre Planos, por exemplo, o Arthur Tuoto acaba 

servindo para a autopromoção do crítico, uma ponte para a divulgação dos seus outros trabalhos 

e também uma espécie de carta de apresentação que atesta a sua legitimidade para atuar em 

outras esferas. Assim, o canal de Tuoto no YouTube se torna uma instância de estímulo do 

interesse do público por outros produtos e serviços do crítico. O usuário acaba conhecendo 

Tuoto por seus vídeos no YouTube, se torna espectador assíduo dos seus conteúdos, o segue 

 
141 No vídeo citado, Tuoto cita os vídeos do canal Entre Planos como exemplo de conteúdo que trabalha 

essa educação para o consumo da crítica de cinema a partir do ensaio de Valarezo sobre o filme 

Ratatouille. Valarezo, inclusive, também faz menção a Tuoto nesse ensaio.  
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em suas diversas esferas de atuação online e esse movimento de familiaridade e fidelidade ajuda 

na popularização das suas oficinas de crítica.  

 

4.3.7. Relações ambíguas 

Apesar de algumas articulações com os recursos oferecidos pelo YouTube, a relação de Tuoto 

com a plataforma é marcada por ambiguidades. No início da produção para o site, o crítico não 

convocava o seu público a ações online ao final dos vídeos, nem mesmo tinha o hábito de 

possibilitar o acesso do espectador a outros conteúdos através de links nas descrições das peças 

audiovisuais ou por meio de menções na sua fala a críticas anteriores do canal. Assim, a 

princípio, Tuoto apresentava uma relação ambígua com a plataforma, estando nela e inclinando 

sua produção a práticas em curso naquela ambiência, mas também recusando-se a estabelecer 

qualquer tipo de envolvimento com os recursos e estratégias usuais daquele espaço de 

socialização para o qual migrou justamente pelo seu caráter massivo.  

As resenhas do canal de Tuoto seguiam a gramática e o protocolo corrente para esse tipo de 

conteúdo: a fala do crítico direcionada para uma câmera fixa, oscilando pontualmente essa 

imagem com cenas da obra a título de contextualização. Ao mesmo tempo, nesses anos de 

familiaridade com a plataforma, por vezes, Tuoto apresentava nas resenhas uma expressão 

corporal e indícios em sua performance que indicavam o desconforto do crítico com a exposição 

da sua imagem que esse tipo de conteúdo acaba solicitando, algo diferente do que ocorre com 

o vídeo-ensaio. Assim que passou a aparecer no vídeo, Tuoto demonstrava ainda indisposição 

ou receio para abordar certas obras ou estabelecer algumas clivagens temáticas como quando 

diz em O Moralismo de La La Land (2016) “Eu nem iria gravar uma crítica sobre o La La Land. 

Primeiro porque é um filme que tá sendo muito comentado, eu acho, e segundo porque eu só 

quero esquecer o filme ‘na real’” (TUOTO, 02 fev. 2017) 

Com o tempo e com a própria definição e afirmação de uma linha editorial para o Arthur Tuoto, 

àquela da crítica no “meio termo” que já abordamos, o crítico passou a utilizar mais links no 

canal, permitindo o espectador ter acesso a artigos e críticas citados nos vídeos e também a seus 

conteúdos anteriores na plataforma. Até mesmo links para versões das obras comentadas 

disponibilizadas no YouTube eram fornecidos por Tuoto nas descrições, como o faz com a 

filmografia de Roberto Pires em seu vídeo sobre Tocaia no Asfalto142 (TUOTO, 28 dez. 2016). 

 
142 Disponível em:  https://www.youtube.com/watch?v=ZEDXkxlKkRk 

https://www.youtube.com/watch?v=ZEDXkxlKkRk
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Tuoto também passou a exibir uma postura menos travada diante da câmera e até sugerir 

flexibilizações em sua assumida relação vertical com o público, sobretudo em metacríticas 

como A irrelevância da crítica de cinema (TUOTO, 06 dez. 2018) e Crítica de cinema para 

quem? (TUOTO, 31 out. 2018), nas quais declara rejeitar um modelo de crítico elitista que ele 

mesmo poderia soar para muitos em seus primeiros anos, conforme confessa.  

A partir do vídeo Logan (2017) e o artifício da seriedade143 percebemos como, gradualmente, 

Tuoto sai desse estágio de recusa a estratégias de engajamento de conteúdos extensamente 

utilizadas por seus colegas no YouTube e passa a convocar ações dos espectadores dos seus 

conteúdos. Entre as ações solicitadas nesta peça audiovisual estão as inscrições no canal e os 

follows em suas principais redes sociais (Facebook, Twitter e Instagram) (TUOTO, 15 mar. 

2017). As críticas do site ArthurTuoto.com passam a ser constantemente citadas em seus vídeos 

e linkadas nas suas descrições, como é o caso do seu texto sobre mãe! do diretor Darren 

Aronofsky mencionado em A gamificação do cinema (TUOTO, 25 jan. 2018), ou mesmo são 

colocadas na íntegra na aba “comunidade” do seu canal no YouTube. Além disso, o crítico 

costuma citar com muita frequência suas listas de recomendação de filmes por temas no 

Letterboxd, como o fez no vídeo O que é cinema vulgar? (TUOTO, 22 set. 2017). 

Com o tempo, Tuoto também passou a responder diretamente aos comentários dos seus 

espectadores no próprio YouTube, em vídeos de resposta às perguntas do público, o Tuoto 

responde, ou nos stories do Instagram. No Instagram, ele também passou responder questões 

enviadas pelos seus espectadores através do CuriousCat144, conforme indica no vídeo Tuoto 

responde #01: Crítica, futuro do cinema e streaming (TUOTO, 29 abr. 2018). Em entrevista 

que nos foi concedida (Apêndice B), Tuoto afirma reservar parte da sua rotina para responder 

a mensagens dos seus espectadores: “Acho absolutamente importante, seja pra eu saber se estou 

sendo claro no meu discurso, seja pra incentivar as pessoas a buscarem esse tipo de 

conhecimento respondendo a qualquer dúvida”.  

Mesmo com essas transformações, a produção de Tuoto não é totalmente inclinada a padrões e 

rotinas que são habituais a seus colegas na plataforma. O crítico, por exemplo, não realiza 

featurings ou collabs com outros atores que produzem conteúdos no seu nicho, ainda que 

muitos deles reconheçam seu trabalho e o citem. Tuoto também não se preocupa com uma 

produção de cenário que remete a signos do cinema como é de praxe em muitos canais que 

 
143 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=yWWGA9O2yl4&t=9s 
144 Rede social cuja interação entre usuários é baseada em “perguntas e respostas”. 

https://www.youtube.com/watch?v=yWWGA9O2yl4&t=9s
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produzem resenhas e até vídeo-ensaios (figura 91). O crítico também não tem vinhetas ou 

apresenta qualquer vestígio da existência de um projeto de identidade visual para seu conteúdo.  

Figura 91. Frame de O moralismo de La La Land (2016), que destaca Tuoto em um cômodo doméstico. 

 

Além disso, as thumbnails de Tuoto no YouTube são simples e não apresentam recursos 

chamativos como termos exclamativos (figuras 69 e 70). Mesmo as convocações do crítico a 

ações do público ao final do vídeo são marcadas apenas pela fala de Tuoto, destoando das 

práticas realizadas por seus colegas, que abordam o público de maneira entusiasmada e utilizam 

todo um arsenal gráfico  na tela como as logos das redes sociais e elementos sígnicos como os 

“sinos” de ativação da sinalização no YouTube. O crítico, no máximo, aponta para o canto 

superior direito ou para baixo a fim de indicar a presença de links no ícone interativo do player 

ou na descrição do vídeo.  

Ao mesmo tempo, entre o segundo semestre de 2018 e o primeiro semestre de 2019, o canal 

Arthur Tuoto apresentou alguns vestígios da consciência do seu crítico a respeito de 

especificidades da cibercultura. Tuoto passou a postar vídeos com uma metragem que chegava 

próximo dos 40 minutos de duração145, como é o caso de O que torna um filme clássico? (que 

totaliza 37 minutos e 35 segundos). Posteriormente, Tuoto transforma excertos desses vídeos 

mais longos para o YouTube em rápidas análises de obras específicas e de filmografia de 

diretores que duram entre 6 minutos e 44 segundos, o caso de O cinema de Michael Mann146 

 
145 O consumo de vídeos pelo YouTube se transformou com o tempo. Há uma sensação entre os 

produtores de vídeo para a plataforma de que conteúdos que apresentam entre 15 e 60 minutos de 

duração a depender do nicho são mais bem aceitos do que os de curta duração.  
146 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=YFPJAVeuLOs. Originado do vídeo A essência 

do cinema de ação, de 26 minutos e 52 segundos (TUOTO, 02 jun. 2019).  

https://www.youtube.com/watch?v=YFPJAVeuLOs
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(TUOTO, 19 jun. 2019), e 1 minuto e 16 segundos, a mini-análise de Moonlight: Sob a Luz do 

Luar (2016)147 (TUOTO, 15 jan. 2019).  

Em nossa entrevista (Apêndice B), descobrimos que Tuoto tem utilizado esses vídeos de menor 

duração para outras plataformas, como o Instagram e o Facebook, compreendendo que nelas o 

consumo de conteúdo audiovisual é diverso do YouTube e tem demandado nos últimos anos 

peças de menor duração. O crítico nos diz: “[...] comecei a explorar outros formatos e outras 

redes sociais. [...] passei a produzir pensando nas particularidades dessas redes (formato de 

janela vertical, legendas na tela para quem quiser assistir sem som etc.)”. As mini-análises que 

passaram a ser produzidas no Arthur Tuoto no segundo semestre de 2018 são pensadas para um 

consumo no Facebook e Instagram, apresentando características formais que se adequam ao 

fluxo de consumo de conteúdos audiovisuais nesses espaços, conforme Tuoto nos relata. Nesses 

formatos, percebemos as diferenças formais abordadas pelo crítico, no caso da mini-análise de 

Moonlight: Sob a Luz do Luar (2016) (TUOTO, 15 jan. 2019), por exemplo, a imagem 

apresenta a verticalidade relatada, possuindo ainda legendas (figura 92), enquanto que o vídeo 

do qual ela foi extraída, O Cinema neomaneirista, não apresenta nenhum desses traços (figura 

93) (TUOTO, 17 out. 2018).  

Figura 92 - A verticalidade da imagem e o uso de legendas da mini-análise de Tuoto para Moonlight 

pensada para o consumo no Instagram e Facebook.  

 

 
147 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=ZpDOc3C3aZM. Originado do vídeo O cinema 

neomaneirista, que dura 8 minutos e 53 segundos (TUOTO, 17 out. 2018). 

https://www.youtube.com/watch?v=ZpDOc3C3aZM
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Figura 93 – O vídeo Cinema neomaneirista, cujo excerto resultaria na mini-análise de Moonlight, é 

pensado para consumo no YouTube e, portanto, apresenta as características recomendadas para os 

vídeos da plataforma, horizontalidade da imagem.  

 

Além do Instagram e Facebook, as mini-análises também são postadas no YouTube, integrando 

o acervo do Arthur Tuoto . Essa dinâmica entre mini-análises e “vídeo-raiz” nem sempre ocorre 

de maneira tão correlacionada, já que Tuoto realiza vídeos de curta duração sobre obras que 

não são extração de excertos de produções anteriores para o YouTube e alguns títulos 

comentados nos “vídeo-raiz” não são transformados em peças independentes. Do caso, 

interessa entender como essa dinâmica de trabalho do crítico contrasta com a sua falta de 

traquejo inicial com a cibercultura e também com algumas recusas presentes no âmbito da 

produção de vídeo para a internet, nos revelando um canal e um ator que aceitou se adaptar à 

cultura do YouTube na medida do seu interesse e não apenas da sua capacidade técnica. 

Diferente dos casos Isabela Boscov e Entre Planos, o Arthur Tuoto não se estabeleceu no 

YouTube com um projeto editorial pré-definido. O canal do crítico apresentou uma trajetória 

repleta de transformações e foi moldando a comunicação do seu conteúdo às diferentes fases 

da sua produção, conforme tinha familiaridade com a plataforma, obtinha respostas do seu 

público e se alinhava aos novos rumos da carreira de Tuoto. Nesse sentido, dos três casos é o 

que mais colocou em prática a máxima do “aprender fazendo” e também o que transpareceu 

nas suas produções as tensões típicas de um crítico que está sempre negociando a autoria do 

seu trabalho e seus anseios expressivos com as lógicas sociais e técnicas do espaço online que 

passa a ocupar.   
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5. CONCLUSÃO: A RESPOSTA DOS CRÍTICOS ÀS TRÊS DEMANDAS 

Ao longo da análise dos três casos anteriores, percebemos distinções e similaridades na maneira 

como cada um dos canais responderam às demandas frequentes da crítica de cinema audiovisual 

online. Assim, podemos trazer a título de considerações finais algumas percepções sobre as 

práticas audiovisuais em curso e a atuação dos seus atores no ciberespaço a partir dos casos 

analisados.  

Aqui, retomamos algumas questões que abordamos logo no início do trabalho a fim de traçar 

um olhar para a reação dos críticos às demandas que apresentamos: linguagem, plataforma e 

sociabilidade. A primeira dessas indagações era a seguinte: Quando apresentada na forma de 

um produto audiovisual online, a crítica de cinema, praticada desde a sua origem como 

linguagem verbal, utiliza quais expedientes e referências na sua comunicação com o público? 

Os estudos dos casos Isabela Boscov, Entre Planos e Arthur Tuoto nos fez perceber que os 

olhares da crítica para o cinema e as metodologias de análise de obras empregadas preservam 

características longevas desse tipo de conteúdo. O cinema de ficção ainda é objeto de análise 

preferencialmente no âmbito das discussões sobre o desenvolvimento da trama e dos seus 

personagens, acima de tudo, uma narrativa, e esses críticos se colocam no papel de notar êxitos 

e falhas, singularidades e repetições na condução dela. Ao mesmo tempo, também notamos nas 

críticas em vídeo uma inclinação para a tradicional política dos autores, com o entendimento 

do cinema como uma arte do diretor e a detecção das marcas de autoria da obra com base na 

filmografia desse sujeito. As abordagens também são voltadas para o cinema estadunidense e 

para nomes já estabelecidos em Hollywood, mesmo em canais que não têm a produção de uma 

crítica jornalística como especialidade, como é o caso do Entre Planos.  

Diante do exposto, as críticas audiovisuais repetem padrões legados pela trajetória da crítica 

em sua forma escrita. No entanto, há iniciativas, sobretudo nos canais Entre Planos e Arthur 

Tuoto, que nos fazem perceber como essa crítica que analisamos expande possibilidades para 

outros horizontes de discussão. Eles fazem isso justamente por não se prenderem tanto a linhas 

editoriais legadas por um modelo de produção e consumo de críticas dos veículos massivos (os 

jornais), uma das poucas vias sobreviventes do impresso atualmente, visto que iniciativas como 

fanzines e revistas especializadas encontram ainda mais obstáculos para existir nessa realidade. 

Cabe frisar que tais iniciativas não se dão por força do caráter audiovisual da crítica, mas 

sobretudo por estarem na web seguindo a tendência editorial do online de acolher mais 

facilmente conteúdos com alto teor de especialização em seus temas e abordagens.  
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No grupo que analisamos, por exemplo, as críticas do canal Arthur Tuoto representam um 

esforço de propor nesse microcosmo da crítica audiovisual contra-discursos a juízos 

estandardizados sobre os filmes em circulação. Tuoto costuma apresentar ao público obras de 

vanguarda e defende títulos que não são apreciados por uma crítica mainstream, desafiando 

constantemente gostos estabelecidos e olhares estereotipados para as obras. No entanto, 

também notamos que Tuoto faz isso amparado por uma cibercinefilia já bastante articulada web 

na defesa de filmes B e longas de terror, sobretudo. O crítico não realiza esse tipo de provocação 

a um establishment do juízo desamparado por “redes de proteção”. Tuoto se posiciona nesse 

nicho de produção como um iconoclasta correspondendo às expectativas de uma comunidade 

que dá segurança a seus posicionamentos, argumentações e valorações, um coletivo com o qual 

se identifica e do qual faz parte e que, consequentemente, se identifica com os seus vídeos. Essa 

articulação se dá no YouTube, no entorno dos vídeos de Tuoto, mas também em outras 

plataformas como o Letterboxd, rede social criada para a cibercinefilia avaliar e interagir sobre 

as obras cinematográficas em circulação.  

Ao mesmo tempo, o catálogo de críticas do Entre Planos é um repositório de afetos, memórias 

e reflexões pessoais de Max Valarezo. Através do canal, conseguimos identificar a fundo traços 

da personalidade e da história de vida do crítico através dos seus discursos audiovisualizados 

sobre os filmes. No Entre Planos, há uma coletânea de vídeos sobre as animações dos Studios 

Ghibli, com especial atenção para A Viagem de Chihiro (VALAREZO, 16 jun. 2016), obra de 

Hayao Miyazaki que marcou Valarezo quando mais jovem. No canal, Valarezo também relatou 

para os espectadores suas experiências pessoais como estrangeiro durante um intercâmbio a 

partir de suas análises sobre os filmes Na Natureza Selvagem (VALAREZO, 03 nov. 2016) e 

O Serviço de entregas da Kiki (VALAREZO, 25 out. 2018) e dá vazão a toda sua paixão pela 

música nos vídeos que faz sobre trilhas sonoras para o cinema abordando o trabalho de 

compositores como Danny Elfman (VALAREZO, 15 fev. 2018). 

Nos nossos estudos de caso, também percebemos que a própria crítica de cinema (até mesmo 

sua forma audiovisual) se transforma em objeto de discussão nos vídeos do Entre Planos e do 

Arthur Tuoto. Esses canais realizam reflexões sobre o “estado da arte” do seu ofício na 

contemporaneidade, promovendo uma educação para o consumo desse tipo de conteúdo, por 

vezes estigmatizado como uma fala “antipática” sobre as produções artísticas. Esses dois 

críticos também interagem diretamente com seus espectadores, criando vídeos específicos para 

responder às perguntas da comunidade ou até dialogando com a comunidade de receptores do 

canal na aba de comentários da plataforma. Em alguns casos, Valarezo e Tuoto até incorporam 
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as sugestões dos seus receptores nos seus vídeos, seja contra-argumentando pontos de vista dos 

seus espectadores (VALAREZO, 12 abr. 2018), seja acatando sugestões e críticas a suas 

produções, redefinindo a partir daí suas linhas editoriais (TUOTO, 31 out. 2018).  

Notamos nos casos a influência de diversos sistemas de formulação de imagem no esforço de 

compor essas críticas como audiovisualidades (KILPP, 2010), ou seja, peças formadas por um 

universo variado de referências audiovisuais. Esse movimento compõe gramáticas ou “modos 

de fazer vídeos sobre cinema” em curso no YouTube replicado pelos diversos agentes nessa 

microesfera. As práticas televisivas de comentários sobre cinema estão presentes em vídeos 

calcados na apresentação do crítico para a câmera e na sua inserção em cenários compostos por 

elementos sígnicos que localizam essas produções em seu nicho temático (as câmeras e 

refletores em Isabela Boscov ou as ilustrações e pôsteres de filmes no Entre Planos). Algumas 

peças, como as do Entre Planos e do Isabela Boscov chegam a possuir vinhetas alinhadas a 

identidades visuais dos canais. Esses esquemas televisivos acabam sendo acolhidos também 

por outros atores na plataforma.   

A cultura do vídeo para a internet também exerce influência com a lógica dos relatos para a 

câmera gravados em cenários por vezes improvisados de cômodos domésticos (influência dos 

vlogs de webcam dos primórdios do YouTube) com uma edição simples de poucos cortes, esse 

é o caso frequente em Isabela Boscov e também em Arthur Tuoto. O canal do crítico Arthur 

Tuoto incorporou cada vez mais isso a sua produção, deixando gradualmente a (trabalhosa) 

produção de ensaios de lado para propor formatos que adotaram essa proposta audiovisual 

marcada por uma maior praticidade e simplicidade de execução (e também por uma grande 

exposição da imagem do crítico na tela).  

Os vídeo-ensaios tanto de Tuoto quanto de Valarezo, por sua vez, absorvem, as propostas de 

canais estrangeiros na realização de vídeos para esse formato. Eles seguem esquemas de 

composição e apresentação de peças audiovisuais já institucionalizados no YouTube 

(MCWHIRTER, 2015; OWENS, 2016): apresentação de “tese” desenvolvida por meio de um 

texto narrado acompanhado por uma edição de imagens da obra que dialoga com essa 

argumentação. Nesse sentido, a edição exerce papel fundamental e mais elaborado nesses 

vídeos, predominando uma montagem linear de imagens na tela, mas também eventualmente 

exibindo recursos típicos das edições da era digital com a inserção de janelas (figura 52; 

VALAREZO 03 ago. 2017), elementos gráficos nas cenas (figuras 37, 44, 45, 46 e 47; 

VALAREZO, 18 jul. 2019; VALAREZO, 15 ago. 2019) e intervenções no tempo (figuras 48 e 

49; VALAREZO, 15 ago. 2019).  
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 Há que se destacar que, ao longo da análise, não percebemos iniciativas significativas que 

fujam da presença determinante da linguagem verbal na composição dessa crítica audiovisual. 

O pensamento sobre a obra ainda se manifesta primeira e preferencialmente como palavra. 

Iniciativas que visam explorar ao máximo as possibilidades da linguagem audiovisual em prol 

de uma fuga dessa primazia clássica da palavra na crítica de cinema, algo que poderia ser uma 

expectativa do vídeo no âmbito de uma reinvenção da própria prática, não ocorrem com muita 

frequência. Há movimentos tímidos de convencimento do receptor sobre o valor das obras 

através da apropriação de recursos sensíveis do filme em uma cultura da remixagem, como uma 

cena (figura 63; VALAREZO, 16 jun. 2016; figuras 71 e 72, TUOTO, 19 jul. 2019b) sua trilha 

sonora (TUOTO, 19 jul. 2019b) ou planos de grande impacto por sua sofisticação plástica 

(figura 61, VALAREZO) que visam sugerir algum tipo de emoção no espectador, mas são 

recursos de suporte à palavra.  

Em muitas circunstâncias, nos vídeo-ensaios, as imagens e sons exibidos estão presentes no 

vídeo para traduzir aquilo que é dito pelas palavras narradas pelo crítico (TUOTO, 19 jul. 

2019a; TUOTO, 19 mar. 2018; TUOTO, 09 mai. 2018). Nesse sentido, a crítica de cinema em 

vídeo exercitada no YouTube segue como uma arte do texto escrito, mesmo no formato que 

muitos supõem oferecer mais possibilidades de uma “escrita por imagens”, o vídeo-ensaio. 

Pelos casos que analisamos, podemos dizer que essa potencialidade da crítica audiovisual ainda 

não foi desbravada por completo. Há uma primazia da palavra nos vídeos que analisamos e que 

sugerem os demais recursos audiovisuais como suporte de uma linguagem verbal. Iniciativas 

que costumam exprimir ideias sobre as obras pela ação da edição, como os supercuts148, por 

exemplo, ainda não são hábito nas produções brasileiras. Nos vídeo-ensaios que analisamos, o 

convencimento e a aderência às ideias apresentadas sobre a obra ainda surgem pelo que é 

verbalizável.   

Enquanto os vídeo-ensaios se mostram como práticas nativas da cibercultura empenhadas em 

mobilizar recursos da linguagem audiovisual em prol da crítica escrita que lhe serve de roteiro 

e é narrada pelo crítico, as resenhas audiovisuais que estudamos nos revelam uma expressão 

mais conservadora dentro desse nicho de produção. Os vídeos da crítica Isabela Boscov nos 

mostram um protagonismo da linguagem verbal pela predominância da palavra, mas sobretudo 

pela recorrência deles à estrutura clássica da resenha jornalística, praticada há anos nos 

impressos e em veículos online, e também pela fidelidade da jornalista às marcas do seu texto 

 
148 Vídeos que estabelecem comparações entre cenas de uma mesma obra ou de diferentes obras única 

e exclusivamente através da edição.  
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para a revista Veja. Até mesmo no âmbito da produção da imagem o Isabela Boscov revela um 

certo conservadorismo em seu projeto de comunicação, se mostrando muito mais próximo de 

lógicas e estéticas da televisão do que dos vlogs da internet, por exemplo. O mesmo pode ser 

sentido no que diz respeito ao diálogo da crítica com o seu público, afinal, o canal, na sua recusa 

por interação, está mais inclinado para um modelo de comunicação unidirecional do que 

dialógico.  

O ponto de diferença do Isabela Boscov é que, nele, a primazia do verbal ganha outros 

contornos com a presença do corpo e da voz da crítica na tela durante praticamente toda a 

exibição da vídeo-crítica. Esta é uma mudança sutil que faz a diferença nesse processo de 

transposição do conteúdo impresso para esse modelo de crítica online. Se apresentando para a 

câmera, Boscov dramatiza e confere outras camadas de leitura àquilo que suas palavras 

sugerem: uma ironia e um desdém pela presença da atriz Angelina Jolie no filme À Beira-Mar 

(figuras 08 e 09; BOSCOV, 04 dez. 2015), um encantamento com a direção de Joe e Anthony 

Russo para as cenas de ação de Capitão América: Guerra Civil (BOSCOV, 27 abr. 2016) e o 

fascínio pelo star power de Margot Robbie (BOSCOV, 04 ago.2016) e Jennifer Lawrence 

(BOSCOV, 22 jan. 2016). Como no caso dos vídeo-ensaios, a palavra segue sendo elemento 

fundante desse produto, recurso primeiro capaz de convencer o espectador a respeito de uma 

determinada ideia sobre a obra. No entanto, outros expedientes são somados a ela, dotando a 

crítica de outros elementos a serem recepcionados.  

Há fatores além da esfera expressiva que justificam esse cenário, como as dificuldades de gestão 

do tempo que uma produção mais inventiva no âmbito da linguagem implica, afinal conteúdos 

mais experimentais demandam mais trabalho e, por mais que tenham mais controle sobre a 

condução das suas carreiras nessas plataformas, ainda é difícil para muitos viver 

exclusivamente disso. Há também linhas editoriais previamente estabelecidas, que, por sua vez, 

estão alinhadas com hábitos de consumo do público no YouTube, limitações na apropriação da 

obra de terceiros por copyright etc. Assim, a primazia de uma linguagem verbal na crítica de 

cinema audiovisual online brasileira não pode ser interpretada apenas como uma acomodação 

ou falta de capacidade técnica de produtores que não ousam fazer experimentações no âmbito 

da linguagem.  

A crítica que estudamos em nossa pesquisa não é apenas fruto de um ímpeto expressivo, mas 

um produto de comunicação que resulta do enfrentamento da atividade da crítica por esses 

atores como um ofício, um trabalho no qual, à luz de Bourdieu (2002), se espera um dado 

quadro de recompensas. Isso implica entender que certos hábitos vigentes de consumo e 



230 
 

políticas da plataforma também contribuem para a perpetuação da linguagem verbal na crítica 

mesmo em sua forma audiovisual, afinal esta ainda é a forma de discurso crítico com a qual o 

público já se encontra familiarizado.  Quando compreendemos ao longo da pesquisa que não 

há apenas demandas de linguagem que se apresentam ao produtor dos conteúdos em questão, 

entendemos, por exemplo, como a escolha desses sujeitos pelo YouTube, visando o alcance 

massificado do público e as recompensas que ele pode trazer a partir de uma lógica de 

propagabilidade de conteúdo, são determinantes para a crítica de cinema que analisamos se 

apresentar da maneira como se apresenta. Assim, é possível que em outras plataformas, com 

características diversas do YouTube, possamos encontrar modelos de crítica de cinema que não 

tenham a “escrita por imagens” como um suporte da linguagem verbal, mas como elemento 

fundante e promotor de lógicas mais repaginadas de expressão do pensamento crítico.  

A segunda e terceira questão que lançamos podem ser respondidas simultaneamente. Elas nos 

colocavam diante das seguintes provocações: A partir desse projeto de comunicação, que 

dinâmicas são instauradas na produção da crítica e na relação do crítico com o seu público? E 

essas dinâmicas, novas ou não, afetam as produções (as próprias críticas)? Aqui, nossos olhares 

para as respostas desses canais às demandas técnicas da plataforma e de sociabilidade nos foram 

de grande utilidade, sobretudo porque entre as categorias que propomos elas são as que 

estabelecem uma comunicação mais simbiótica.  

No âmbito do uso da plataforma, percebemos no canal representativo da presença dos atores 

clássicos nessa esfera de produção online, o Isabela Boscov, uma falta de interesse pelas “regras 

do jogo” da produção de vídeos para o YouTube. Amparado ocasionalmente pelo grupo Abril 

de comunicação, o Isabela Boscov utiliza a plataforma como uma espécie de arquivo online, 

interessado mais em uma sobrevivência da relevância do trabalho da crítica na realidade 

contemporânea de produção e consumo desse nicho de conteúdo do que em uma transformação 

ou adaptação da situação de comunicação estabelecida com o seu público cativo. Nesse sentido, 

o interesse de uso na plataforma e no vídeo como expressão da crítica se mostra mais como um 

esforço de preservação daquilo que já estava consolidado na trajetória de Boscov em impressos 

frente a uma realidade que colocou em crise a própria relevância dos jornais e revistas no 

cotidiano dos consumidores de críticas de cinema.  

O que nas produções do Isabela Boscov aparenta sugerir um anacronismo frente a um outro 

grupo de canais, ou seja, ela está na plataforma, mas não procura jogar as “regras do jogo” como 

em dado momento Tuoto faz, acaba, por sua vez, sendo um elemento distintivo em uma 

realidade de produção de conteúdo repleta de nativos digitais. Enquanto esses atores, 
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eventualmente, replicam uns dos outros expedientes muito parecidos em suas respectivas 

situações de comunicação, Boscov entrega algo que destoa de todo o habitat dessa crítica 

audiovisual contemporânea, levando um conteúdo mais conservador para essa ambiência, até 

mesmo em comparação com as resenhas de outros canais do YouTube. Nesse sentido, a 

produção de Boscov para o site soa como completamente estrangeira no ciberespaço se a 

compararmos com as iniciativas de Tuoto ou Valarezo, por exemplo.  

Por terem trajetórias e vínculos institucionais bastante distintos de Boscov, Arthur Tuoto e Max 

Valarezo do Entre Planos empreendem um outro tipo de relação com a plataforma. Ambos 

tiveram seu status construído por força da repercussão de suas práticas nessa ambiência 

específica, o YouTube. A autoridade crítica (FREY, 2015a; FREY 2015b) dos dois foi fundada 

e é mantida pelo domínio dos recursos e benefícios da plataforma que já tinham ou que 

adquiriram com o tempo. Diferente de Boscov, os seus respectivos canais no YouTube 

assumem uma centralidade entre os conteúdos críticos que têm a oferecer ao público e não são 

uma ramificação de estratégias adaptativas na rede. Para Boscov, o YouTube é um recurso 

secundário ou substitutivo da sua ação no Facebook ou no blog da Veja, por exemplo.  

Tuoto e Valarezo representam um outro modelo de formação de carreiras como críticos de 

cinema e acabam se interessando mais em explorar as possibilidades da web e do vídeo para o 

YouTube como instrumento a favor da sua produção crítica e da construção do seu status social. 

São sujeitos que entendem que, nos seus casos, não basta conceber o produto audiovisual, postá-

lo no site e divulga-lo em redes sociais como Twitter ou Facebook. Para eles também, não basta 

reduzir os domínios das suas ações ao YouTube, é preciso estendê-lo a espaços “em alta”, como 

o Letterboxd, rede social cibercinéfila, e o Instagram, pensando em conteúdos adaptativos a 

esses outros lugares (figura 92; TUOTO, 15 jan. 2019).  

Há no Entre Planos e no Arthur Tuoto toda uma lógica de comunicação própria do ciberespaço: 

uso intenso da aba de comentários dos vídeos, oferta de links, criação de conteúdos exclusivos 

para apoiadores em campanhas de crowdfunding e agitação de uma comunidade de receptores 

através de atividades online como cineclubes e cursos. Todas essas frentes de atuação 

contribuem para a formação de um sentimento de coletividade entre os receptores desses vídeos, 

algo que contribui para a longevidade do canal como projeto de comunicação e traz para eles 

recompensas sociais e econômicas. Por já ter uma carreira estabelecida e um público fiel 

conquistado, Boscov utiliza o vídeo para o YouTube como recurso de sobrevivência a essa nova 

realidade, ou seja, para manter o seu projeto crítico já consolidado nesse novo contexto.  
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A própria Boscov poderia se beneficiar mais com a maneira como esses novos atores 

operacionalizam as possibilidades que os diversos recursos do vídeo online oferecem. Isso 

porque, conforme percebemos nos casos de Valarezo e Tuoto, esses expedientes proporcionam 

uma intensa propagabilidade, algo buscado pelo canal da crítica da Veja e que poderia ser de 

grande utilidade para veículos e atores tradicionais superarem os efeitos que a crise dos 

impressos na contemporaneidade lhe trouxeram e renovarem seus públicos. O uso mais intenso 

de links, a existência de uma maior interação com o público na própria plataforma, a 

convocação de ações dos usuários, entre outros expedientes frequentes empregados por atores 

nativos poderiam beneficiar até mesmo esse modelo mais conservador de crítica audiovisual 

proposto por Boscov.   

É importante notar que a falta de fluência ou a exploração dos recursos tecnológicos em sua 

gama de possibilidades não impedem a popularidade de produções críticas na rede quando há 

uma autoridade crítica construída previamente, esse fator apenas ampliaria isso no caso Isabela 

Boscov. O Isabela Boscov apresenta números expressivos em quantidade de inscritos e 

visualizações. Essa popularidade, no entanto, não é garantida pela proatividade da crítica na 

rede ou pelo aparato institucional proporcionado pelo grupo Abril, mas por atributos 

construídos por Isabela Boscov em contextos midiáticos pré-digitais e que estão tão 

consolidados no seu público que garantem uma fidelidade do mesmo a suas produções. Essa 

audiência sempre espera pela postagem de novos vídeos e sente falta dessas produções mesmo 

com a constância da crítica no blog. Nesse sentido, atributos como a alta fluência na cultura 

digital parecem mais fundamentais àqueles que estão construindo sua autoridade crítica na 

contemporaneidade, ou seja, atores que ganham popularidade na web como Max Valarezo e 

Arthur Tuoto. Esses recursos apenas ampliariam os benefícios visados por críticos como Isabela 

Boscov, mas não são elementos fundantes da sua popularidade nesses espaços.  

É compreensível que os canais Entre Planos e Arthur Tuoto exibam mais arrojo no âmbito da 

linguagem. Enquanto eles produzem formatos nativos da cibercultura como o vídeo-ensaio, 

explorando o uso de imagens da obra na linguagem crítica e se articulam em redes sociais, os 

atores mais tradicionais como Boscov apenas adaptam seus modos de produção de conteúdos a 

esses novos contextos e formatos discursivos, uma espécie de ato de resistência da autoridade 

crítica clássica diante da emergência de uma outra realidade midiática. Assim, a presença de 

figuras tradicionais como Isabela Boscov no YouTube representa mais a reação e um esforço 

de preservação do seu status frente à popularidade desses novos atores e a uma outra realidade 

da mídia do que uma prática de transformação da gramática da crítica de cinema.  
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É importante destacar ainda que percebemos nos três casos a perpetuação de modelos de relação 

com o público verticalizados, ainda que no Arthur Tuoto e, sobretudo, no Entre Planos exista 

algum esforço de construção do crítico no vídeo como um personagem mais amigável do que a 

imagem estigmatizada do especialista em cinema legada pela crítica impressa. No Entre Planos, 

a inclusão de interpretações sobre os filmes sugeridas pelos espectadores do canal em alguns 

vídeos (VALAREZO, 15 mar. 2018; figura 27, VALAREZO, 12 abr. 2018) , a inserção de uma 

coluna somente para responder a perguntas dos receptores e a própria maneira como Valarezo 

se coloca diante da câmera e narra seus ensaios, sugerindo sempre ser uma figura jovial, 

conciliadora e até avessa ao confronto ou a uma ironia ou acidez está bem distante da imagem 

que se convencionou ter de um crítico de cinema e que atores como Isabela Boscov e até mesmo 

Arthur Tuoto acabam frisando em suas produções. Apesar disso, as relações entre Valarezo e 

seu público apresentam hierarquias e discrepância de poderes: as interações ocorrem na órbita 

dos vídeos que ele produz e ele detém tempo, conhecimento e capacidade técnica para realiza-

los e moderar sua comunidade. Assim, mesmo que outro modelo de autoridade esteja em curso, 

ainda há uma verticalidade nas relações entre o crítico e o público. Ela é menos explícita ou 

agressiva, mas há um desnivelamento de poderes que estabelece um cenário de desigualdade 

de condições, reforçando nossa percepção inicial de que a democratização das condições de 

falar e ser ouvido se dá de maneira aparente e não efetiva no ciberespaço.  

Algo parecido com aquilo que percebemos em Valarezo ocorre com Arthur Tuoto. Mesmo 

procurando maneiras de diluir eventuais barreiras com o público que seu texto mais hermético 

e sua postura iconoclasta acabam interpondo, Tuoto coloca-se no vídeo como uma figura que 

está transmitindo um conhecimento que seu público não possui, salientando discrepâncias de 

poderes. Ainda que disposto a suavizar algumas hierarquias clássicas entre crítico e público 

com a gradual mudança no tom da sua fala e na sua apresentação para a câmera, com o passar 

do tempo de atividade no site, mais ameno e confortável no vídeo, Tuoto é claro no que diz 

respeito aos atributos que possui, frisando uma relação de poderes com o espectador das suas 

produções.  

No que expomos até aqui, o conhecimento da linguagem cinematográfica e o repertório cinéfilo 

seguem como elementos capazes de construir autoridades críticas reconhecidas pelo público. 

Eles continuam sendo vestígios de uma legitimidade de fala capaz de formar no entorno das 

críticas microcosmos na forma de comunidades cibercinéfilas de inscritos e outros usuários que, 

com regularidade, empreendem ações online a partir das produções desses canais. No entanto, 

podemos perceber que outros atributos pessoais se juntam a eles na construção dessa autoridade 
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crítica contemporânea e, nesse âmbito, o caráter audiovisual do produto de comunicação em 

questão tem influência determinante.  

Em função da imagem (e voz) desses críticos estarem presentes no player, a persona do crítico 

construída na tela, e não apenas sugerida pela escolha das suas palavras como no modelo da 

crítica escrita, se transforma em um fator determinante na conquista de audiências e, 

consequentemente, no reconhecimento desse sujeito como alguém que merece ter seus vídeos 

vistos e repercutidos. Nesse sentido, acompanha-se o trabalho de Boscov, Valarezo ou Tuoto 

não apenas porque os três exibem conhecimento em cinema e sabem argumentar e verbalizar 

suas ideias sobre os filmes, mas também porque eles, com diferentes atributos e de maneiras 

diversas, conseguiram performar na tela personagens que, na perspectiva dos seus receptores, 

são desejáveis para o consumo. Seja porque eles são carismáticos, irônicos, expressam 

abertamente seus afetos ou desafetos por obras e artistas, porque são mais despojados que a 

clássica persona intelectual do crítico cinematográfico ou por conseguirem expressar na tela 

traços já percebidos em suas produções escritas. Em seus vídeos, as expectativas de consumo 

do público são previstas e estão presentes no produto pela presença humana em curso na tela, 

sensível pela narração ou pelo próprio corpo do crítico.  

O que é dito sobre a obra é consumido, mas também aquela figura que está presente no player 

em corpo ou voz e esse fator assume uma relevância central no êxito desses projetos de 

comunicação. O público é atraído e mantém-se fiel no consumo dessas produções pelas 

reflexões que esses atores elaboram sobre as obras cinematográficas e pela maneira como as 

expressam, como ocorria em modelos mais tradicionais de consumo da crítica, mas também 

porque esse personagem crítico, que ganha imagem, gestos e voz, se torna elemento de fruição 

desejável para um determinado público que se identifica com aquela persona. Essa presença do 

crítico na tela em corpo, gestos e voz se transforma em componente na construção da autoridade 

crítica. Nesse nicho de produção, portanto, a reputação do crítico é gestada não só pelo que ele 

diz sobre os filmes e pela maneira como articula suas palavras, mas pelo personagem que 

constrói na tela: a da crítica ácida e informativa que corresponde no vídeo às expectativas 

construídas pelos seus receptores habituais no impresso (Isabela Boscov), a figura mais amena 

e jovial que declara abertamente sua paixão pela obra de Hayao Miyazaki e do Monty Phyton 

(Max Valarezo) ou o intelectual que propõe teorias em flertes com a vanguarda, mas também 

com obras populares rejeitadas por uma crítica elitista (Arthur Tuoto).  

Junto com essa persona do crítico, o domínio técnico também confere autoridade nesse cenário 

pois acaba representando a barreira na entrada que antes cabia às instituições. Isso ocorre 
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sobretudo com aqueles que possuem uma produção mais independente, como é o caso de 

Valarezo e Tuoto, que conseguem realizar seu trabalho porque dominam técnicas audiovisuais 

e rotinas da plataforma, das mais elementares como postar vídeos e criar um canal às mais 

complexas como a edição de imagens. Nesse sentido, há um status social na produção de vídeo-

ensaio que acabou distinguindo esses dois atores em meio a uma produção cujos moldes 

predominantes eram os de um resenhismo. 

Alguns dos casos mais populares da rede, como os que elegemos, detém controle sobre as 

funções de distribuição dos discursos críticos, apesar de terem a participação da empresa 

YouTube no processo. Com todas as dificuldades que a autonomia de gestão lhes traz, esses 

sujeitos já não dependem das ações de grupos de comunicação como ocorria em modelos 

clássicos. Mesmo Isabela Boscov, quando voltou a atuar associada ao grupo Abril, o fez em 

uma relação colaborativa com sua produtora Whoopsy Daisy. É um cenário que, em meio a 

êxitos e dificuldades, nos mostra o crítico como gestor da sua própria carreira e administrador 

do seu próprio veículo de comunicação e fonte de renda, e não mais exclusivamente como um 

funcionário do jornal, revista, emissora de TV, rádio ou site, que se preocupava exclusivamente 

com o seu texto e em atender às expectativas da sua chefia e do seu público no que tange a sua 

capacidade de avaliar e analisar obras a partir de um conhecimento adquirido na área. Nesse 

sentido, o crítico atua também como editor, está à frente de setores financeiros e publicitários, 

fechando parcerias com marcas, promove eventos associados ao nome do canal e divulga seu 

próprio conteúdo em redes sociais.   

O cenário que estudamos, em comparação com o de outros períodos da crítica, requer do crítico 

um maior entendimento sobre outras questões da situação de comunicação. Mesmo aqueles 

que, a princípio, não são familiarizados com as dinâmicas desses novos espaços, buscam algum 

nível de letramento digital para sobreviverem, serem notados e se adaptarem a essa realidade. 

Assim, passa a ser fundamental adquirir conhecimentos de linguagem (como fazer uma boa 

crítica, um bom vídeo), mas também noções que envolvem estratégias de captação de 

audiências, publicidade, monetização de conteúdos etc. Esse tipo de conhecimento, mesmo no 

âmbito mais elementar, como é o caso de Boscov, é fundamental para os seus projetos. Mais 

fundamental ainda é encontrar alternativas de tornar tudo isso orgânico ao conteúdo da própria 

crítica, como pautar-se pelas sugestões de anunciantes sem comprometer sua credibilidade  

(figuras 33, 34 e 35; VALAREZO, 23 mai. 2019) ou estimular a participação do público em 

atividades monetizáveis a partir dos vídeos para o YouTube (figura 90; TUOTO, 10 set. 2018) 
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Diante do que expomos até aqui, o traço mais singular que percebemos em nosso objeto de 

estudo em comparação com as práticas mais clássicas da crítica de cinema são as 

transformações das lógicas de trabalho da crítica. De um lado, percebemos atores que não 

possuem vínculo com grandes empresas de comunicação e administram os meios pelos quais 

conquistam suas recompensas sociais e econômicas, ou seja, lidam diretamente com 

anunciantes dos seus canais, encontram soluções de monetização como financiamentos 

coletivos e cursos, pensam em contrapartidas exclusivas para seu público como a participação 

em cineclubes e acesso a conteúdo personalizado, fazem a publicidade dos seus vídeos em sites 

como o Facebook ou o Twitter, encontram soluções técnicas e no âmbito da linguagem para 

quaisquer entraves etc. Do outro lado, os atores tradicionais têm que adaptar sua produção de 

conteúdo a uma outra realidade. Esse grupo de críticos atuam agora como freelancers, cientes 

de que nem sempre podem contar com a segurança, estabilidade e suporte técnico de 

instituições, e para isso tem que, em níveis variados, estabelecer algum tipo de comunicação 

com as lógicas do primeiro grupo. Ainda assim, não perdem de vista que o que o seu público 

espera deles são práticas similares àquelas da sua atuação em veículos de comunicação 

tradicionais.   

À primeira vista, podemos pensar que, nessa conjuntura que se apresenta à crítica de cinema e 

aos críticos, as transformações significativas estão mais fora do que no próprio conteúdo. No 

entanto, ao percebermos que essas mudanças nas lógicas de trabalho do crítico o inclui como 

elemento da sua própria gramática e que, nesse contexto, qualquer questão de ordem técnica 

implica pensar em estratégias de comunicação que visem um bom desempenho não podemos 

excluir a própria crítica de cinema desse horizonte de transformações. Por ser recente, esse 

modelo de crítica ainda não atingiu um estado de maturação, ou seja, não chegou ao estágio 

clássico como a crítica escrita, e muitas vezes há mais potencialidades inventivas do que 

iniciativas que de fato exploram todas as possibilidades de uma linguagem audiovisual aplicada 

a esse tipo de conteúdo, mas entendemos que há muito que ser experimentado ainda, não apenas 

no vídeo online, mas em podcasts, redes sociais, agregadores etc.  

O que percebemos através dos casos analisados é que, de um lado, há produtores tateando 

possibilidades de abordagem e, do outro, atores que percebem na plataforma que estudamos 

uma alternativa para manter relevante propostas de críticas mais conservadoras no que diz 

respeito a linguagem.  A simultaneidade desses dois perfis de crítica em um site como o 

YouTube reforça a percepção de que o discurso crítico não desapareceu ou perdeu a relevância 

no século XXI, conforme muitos alegam, mas assume uma diversidade - de fato, longe do ideal, 
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mas uma pluralidade que nos permite perceber a existência de opções variadas a serem 

consumidas - e que, através das suas pontuais iniciativas de testar um outro horizonte de 

linguagem, a audiovisual, acena para um futuro e não para o fim.  
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http://www.portalimprensa.com.br/noticias/brasil/72369/veja+demite+quatro+jornalistas+revista+planeja+reduzir+salario+de+colunistas
http://repositorio.unicamp.br/bitstream/REPOSIP/284512/1/ZeiniCruz_AlvaroAndre_M.pdf
https://medium.com/@tonyszhou/postmortem-1b338537fabc
https://www.youtube.com/watch?v=iO1w6APnTBs
https://www.youtube.com/watch?v=mARfis-Yp7g
https://www.youtube.com/watch?v=PPTpNkFvOcE&t=328s
https://www.youtube.com/watch?v=v2cTxmIXFaI&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=dW-D_sxPEpY
https://www.youtube.com/watch?v=eQlsrtPuyzg
https://www.youtube.com/watch?v=gKi-BK221Sg
https://www.youtube.com/watch?v=0OpclQlm5jk
https://www.youtube.com/watch?v=cwrrMhgY5og&t=40s
https://www.youtube.com/watch?v=JQrcZ83xwyo
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____. Crítica: O Menino e o Mundo. 26 fev. 2016. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=yZm_zmhM4RM  

____. Crítica: MIB: Homens de Preto – Internacional. 21 jun. 2019. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=DnMCcIqW8T4  

____. Crítica: Missão: Impossível – Efeito Fallout. 01 ago. 2018. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=IwUVUPVwTTk  

____. Crítica: Pegando Fogo. 11 dez. 2015. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=X3I2lKwkSUM&t=169s  

____. Crítica: O Regresso. 05 fev. 2016. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=b7B4iMcmDIA&t=330s 

____. Crítica: Rocketman. 11 jun. 2019. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=6HnRnVOFNVM  

____. Crítica: 007 contra Spectre. 05 nov. 2015. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=qPUn707w7Es&t=26s  

____. “Fênix Negra”: fecho dos X-Men frustra e entristece fãs. 06 jun. 2019. Disponível em: 

https://veja.abril.com.br/blog/isabela-boscov/x-men-fenix-negra/. Acesso em: 05 set. 2019 

____. Parafuso Solto. Veja, p. 98, 09 jan. 2013.  

____. Tarantino e ‘Era uma vez em... Hollywood’: a reinvenção da história. 21 ago 2019. 

Disponível em: https://veja.abril.com.br/blog/isabela-boscov/tarantino-e-era-uma-vez-em-

hollywood-a-reinvencao-da-historia/. Acesso em: 05 set. 2019 

____. A última palavra. Veja, p. 90 – 93, 16 jan. 2013.  

____. Veja Cinema: Bastardos Inglórios. 2009. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=xV9GKFg0VvI  

 

 

Referências da análise Entre Planos 

PAIS, Joyce. A arte do vídeo ensaio. 10 jan. 2018. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=aG8E1dlxSgk  

VALAREZO, Max. Adaptações de Shakespeare para todos os gostos! 21 abr. 2016. Disponível 

em: https://www.youtube.com/watch?v=ZAvSpWHoNHY&t=142s  

____. Ajude o Entre Planos a continuar produzindo vídeos!. 02 mar. 2017. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=ak9VApWPgEE  

____. Alien: Dissecando a cena mais chocante. 29 ago. 2019. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=mzPA0XqIGlw 

____. A arte do matchcut. 01 dez. 2016. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=AzenK3dzPlY  

____. Comemorando 100 mil inscritos!!!. 19 fev. 2018. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=JViddy7Hbns  
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____. Como foram as estreias das trilogias Star Wars?. 17 dez. 2015. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=it-9fUF4PEQ  

____. Como O Babadook usa imagem e som para dar medo. 26 mai. 2016. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=bWE1HfAUkpA&t=178s  

____. Como surgiu o faroeste spaghetti?. 15 dez. 2016. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=6iL-l9ys2_Y  

____. Como você interpreta um filme?. 22 set. 2016. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=9lZTb7xrcc4  

____. De onde vem minhas ideias de roteiro?. 06 abr. 2017. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=VivrI4KLldE  

____. Dicas para fazer crítica de cinema! (com Cinemarden). 02 jun. 2017. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=U0TWpJEc9RQ  

____. Dr. Fantástico: Sexo e guerra são inseparáveis. 18 jul. 2019. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=rj97JQF7ODI&t=540s  

____. Especial: Respondendo suas perguntas!. 22 dez. 2016. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=niK-21qSDKU  

____. Eu vi um filme no cinema com o Tarantino. 18 ago. 2016. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=NkiwZtoDvzU  

____. A fantasia sexual em “De Olhos bem Fechados”. 15 mar. 2018. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=lu4bWH1Wsqs&t=588s  

____. A fantástica música de Danny Elfman (Tim Burton, Os Simpsons). 15 fev. 2018. 

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=7kOnszXtjs8&t=255s  

____. O filme indispensável para aspirantes a cineastas. 15 ago. 2019. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=UBsqCjgcmeY&t=491s 

____. O filme que quase faliu a Disney. 07 dez. 2017. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=-aFtqurJMSk&t=438s  

____. Guillermo del Toro: A beleza do horror. 01 mar. 2018. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=53Hnt0vDUkQ&t=31s  

____. Han Solo é mesmo um fracasso?. 21 jun. 2018. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=55F662rYPBI  

____. Hayao Miyazaki: A importância do vazio. 16 jun. 2016. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=Kyp3YV2t0gQ&t=442s 

____. A Marvel sufoca seus diretores?. 25 abr. 2019. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=EMkNn2vQ6tg  

____. Me identificando com personagens femininas. 25 out. 2018. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=dBeh4XR633w&t=90s  

____. Missão Impossível: A beleza da ação imprudente. 26 jul 2018. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=AFpQkPrPOzs&t=579s  
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____. Moonlight: Uma história de cor e luz. 16 mar. 2017. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=Xoxn25CAryI&t=145s  

____. Na Natureza Selvagem: O valor da solitude. 03 nov. 2016. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=csCHciOf2PU&t=18s  

____. Nem sempre é preciso decifrar os filmes. 29 nov. 2018. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=OByImJXsFIA  

____.A Origem do Entre Planos. 11 ago. 2016. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=EQ-1ftQmxsU  

____. O que é o terror de Hagsploitation? 23 mar. 2019. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=VbhJibKL-lo  

____. O que é filme noir?. 27 jul. 2017. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=6HaWB1pAV7E  

____. O que é um vídeo ensaio?. 07 jul. 2016. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=LUj4D-_tFoI  

____. O que faz uma refilmagem ser boa?. 25 mai. 2017. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=U73XFh4RApA  

____. O que faz um filme ser pretensioso?. 12 abr. 2018. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=ZeV8BogxIiQ&t=80s  

____. O que o Monty Python pode nos ensinar sobre a Idade Média?. 12 jun. 2015. Disponível 

em: https://www.youtube.com/watch?v=wnQi_q1Zwso&t=45s  

____. O que Ratatouille nos ensina sobre a crítica de arte. 15 nov. 2018. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=xwX7kzpIR68  

____. O que são rimas visuais?. 03 ago. 2017. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=GgkPVSabR58&t=61s  

____. A polêmica do pós-terror. 10 ago. 2017. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=ZMm3hwSzVfo&t=128s 

____. Por que filmes B são importantes?. 30 nov. 2017. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=9PMOko-xF9U  

____. Por que Frances McDormand é fantástica em “Três Anúncios para um Crime”. 17 mai. 

2018. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=M-PaGWWEuNA&t=457s 

____. Por que Os Incríveis envelheceu tão bem?. 28 jun. 2018. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=H6j0KuifG5E  

____. Os Segredos de “A Forma da Água”. 03 mai. 2018. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=I7sgvZkCc4Y&t=348s  

____. Seria “Peixe Grande” uma metáfora sobre Hollywood?. 25 ago. 2016. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=c7uv8yHChrw  

____. “Sonhos”: Quando imagem é mais importante que enredo. 13 abr. 2017. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=snce9DoQM1I&t=198s 
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____. Siskel e Ebert: Os precursores dos youtubers de cinema. 24 nov. 2016. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=bn6ARMVNGSU&t=392s  

____. A técnica que arruinou os filmes de ação. 26 out. 2017. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=hN9WWPBOSIA 

____. As terríveis figuras paternas de Paul Thomas Anderson. 08 mar. 2018. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=a4qCgd6mDRs  

____. 3 indicações para quem gosta de Star Wars. 24 dez. 2015. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=8wlXEqONpBY  

____. 3 livros indispensáveis sobre cinema!. 05 jan. 2017. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=V1H39OezCPU  

____. Zé do Caixão: O pai do terror brasileiro. 01 nov. 2018. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=hRg9az4luvY&t=3s  

____. Zodiaco: Desconstruindo o suspense policial. 26 abr. 2018. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=aHCrjP4OrBA&t=4s  

 

 

Referências da análise Arthur Tuoto 

TUOTO. Arthur. Batman v. Superman (2016) e o drama tecnicista. 19 jul. 2016a. Disponível 

em: https://www.youtube.com/watch?v=_1UAoZpGVZc&t=165s  

____. Blackhat (2015): Desestabilizações formais em prol de uma agenda política. 20 jul. 2016. 

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=4i-YRYY1-2Y   

____. Carol (2015): Reverência e renovação a partir de um ideal clássico. 19 jul. 2016b. 

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=97hHP8Qc2zI  

____. O cinema é ideológico?. 27 fev. 2019. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=R_INI2fErA0&t=607s  

____. O cinema de Michael Mann. 19 jun. 2019. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=YFPJAVeuLOs  

____. O cinema neomaneirista. 17 out. 2018. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=3sq3PWdHSUE&t=238s  

____. Crítica de cinema para quem?. 31 out. 2018. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=6FiKGUssUEU  

____. Crítica de cinema e ideologia. 18 jul. 2019. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=L1yxWC84HyA&t=93s 

____. Criticar um filme é um trabalho sujo. 10 jun. 2018. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=cy8ugJE22tQ  

____. A diferença entre analisar e criticar. 10 set. 2018. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=QCiOOmEy2JY&t=239s 
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____. O Dinheiro (1983): O método de Robert Bresson. 19 mar. 2018. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=hZcXucS_2h0&t=228s 

____. A essência do cinema de ação. 02 jun. 2019. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=YFPJAVeuLOs  

____. A franquia Resident Evil e o cinema de Paul W. S. Anderson. 26 jan. 2017. Disponível 

em: https://www.youtube.com/watch?v=v5ZECmb0tJM&t=96s  

____. A gamificação do cinema. 25 jan. 2018. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=H59VkjjN4d8  

____. A história do cinema é evolutiva?. 19 jun. 2018. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=aOEQPqckk6E 

____. A irrelevância da crítica de cinema. 06 dez. 2018. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=ps8RQwrWH7M  

____. Limite (1931): A fragilidade da condição humana. 09 mai. 2018. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=85xel3Dk_xM&t=204s  

____. Logan (2017) e o artifício da seriedade. 15 mar. 2017. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=yWWGA9O2yl4&t=9s  

____. Moonlight (2016) – Barry Jenkins. 15 jan. 2019. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=ZpDOc3C3aZM  

____. O moralismo de La La Land (2016). 02 fev. 2017. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=yWWGA9O2yl4&t=9s  

____. O que é cinema de fluxo?. 25 out. 2017. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=D0D7oX5KjZ4  

____. O que é cinema estrutural?. 16 jan. 2018. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=kS1qADObi-I  

____. O que é cinema vulgar?. 22 set. 2017. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=aOEQPqckk6E  

____. O que torna um filme clássico?. 30 ago. 2019. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=yWWGA9O2yl4&t=9s  

____. Tocaia no asfalto (1962) – Roberto Pires. 28 dez. 2016. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=ZEDXkxlKkRk  

____. Tuoto responde #01: Crítica, futuro do cinema e streaming. 29 abr. 2018. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=QqHTxnAqD4A  

____. A utopia do encontro. 07 fev. 2018. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=4ppJmgcuKVc  

____. A Visita (2015): Variação dramática inventiva. 10 ago. 2016. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=oiEtkvMvltA  
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APÊNDICE A – Entrevista realizada com Max Valarezo (Entre Planos) postada no blog do 

GRIM149 

Nome: Max Magalhães Valarezo 

Escolaridade/Formação: Ensino Superior Completo 

 

1) Em meio a essa proliferação de discursos sobre cinema que existe na era digital, é uma 

dificuldade ser notado como crítico hoje em dia? O que é que dá “singularidade” e garante 

a popularidade do conteúdo do EntrePlanos na sua opinião? 

Acredito que seja sim difícil ser notado como crítico numa era em que milhões de pessoas 

podem postar suas opiniões sobre filmes na internet com tanta facilidade (um cenário que acho 

fantástico, a propósito). Mas em meio a tantas opiniões, não é fácil se destacar quando se 

começa do zero.  

No meu caso, acredito que o EntrePlanos conseguiu se destacar por dois fatores principais. O 

primeiro é o formato: quando comecei a fazer vídeos-ensaios, não havia nenhum canal 

brasileiro grande que falasse sobre cinema com esse formato (embora desconfio que canais 

pequenos que eu não conheço devam ter feito isso antes de mim). E o segundo fator é a minha 

abordagem das pautas. Enquanto o “padrão” de canais de cinema era fazer ou listas ou críticas 

das estreias da semana, eu procurei fazer algo diferente. Quis fazer textos longos, aprofundados 

e com muita pesquisa. Comecei a falar de filmes de qualquer época e gênero. Fiz não apenas 

análises e interpretações, como também vídeos inteiramente dedicados à história do cinema ou 

a certas técnicas cinematográficas. Ou seja, meu conteúdo deixava claro que eu estudo muito 

para falar de cinema, ele mostrava que eu estava tentando dizer coisas diferentes e produzir algo 

que somente eu conseguiria produzir.  

Então talvez a combinação do formato “novo” com a minha abordagem mais “estudiosa” tenha 

feito com que meu trabalho parecesse algo diferente em meio a tantos produtores online que 

faziam vídeos que compartilhavam entre si a mesma lógica de conteúdo. 

2) Para você, como é a convivência dessas múltiplas possibilidades de produção de 

discurso crítico (sites, redes sociais, vídeo) por tantos agentes diferentes (muitas vezes de 

gerações distintas)? Nesse cenário plural há mais tensões ou diálogos entre os críticos e 

entre a crítica e o público? 

Sem dúvidas, essa pluralidade imensa de vozes fazendo crítica de cinema traz uma variedade 

enorme de visões sobre como falar sobre cinema. Se antes da internet apenas alguns críticos 

ficavam famosos, era normal que o público achasse que a forma como esses críticos falavam 

de filmes era o “normal”. Muita gente deveria olhar para Roger Ebert ou Rubens Ewald Filho 

(recentemente falecido, infelizmente) e achar que o estilo deles de analisar filmes era “a forma 

certa” de criticar.  

Agora, com a internet, temos muito mais críticos se tornando famosos, e nem sempre eles vão 

compartilhar a mesma filosofia sobre crítica de cinema. Alguns podem ter uma visão mais 

formalista (estilo Roger Ebert), outros podem ter uma visão mais acadêmica (estilo André 

 
149 Entrevista realizada em co-autoria com Murilo Nogueira dos Anjos no dia 20 de junho de 2019. 

Disponível em: https://grupogrim.wordpress.com/2019/09/20/entrevista-max-valarezo-entre-planos/ 

https://grupogrim.wordpress.com/2019/09/20/entrevista-max-valarezo-entre-planos/
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Bazin), por exemplo. E quando o público tem um contato tão próximo com estilos tão variados 

de fazer crítica, ele acaba vendo que esse exercício intelectual pode ser feito com raciocínios 

muito diferentes. Tudo isso só enriquece o debate sobre crítica e sobre cinema. 

3) Sites como o YouTube trouxeram ou ao menos possibilitaram a popularização da 

crítica em vídeo. Como você pensa esse tipo de produção? A crítica audiovisual é uma 

extensão, ruptura ou continuidade do discurso crítico escrito, há uma diferença entre ela 

e outro tipo de produção crítica (resenhas de jornais ou críticas acadêmicas, por 

exemplo)? 

Em termos de texto, não acho que crítica em vídeo seja inerentemente diferente de uma 

publicada em meio impresso. Se você pegar algumas críticas em vídeo, vai perceber que ela 

poderia perfeitamente ter sido publicada como um texto impresso, porque a fala no vídeo segue 

o mesmo formato da tradicional crítica impressa (um exemplo é o trabalho do Tiago Belotti 

com o canal Meus 2 Centavos). Trabalhos assim podem ser vistos então como uma continuidade 

da crítica escrita.  

Já outras críticas conscientemente se aproveitam da linguagem audiovisual para fazerem com 

que imagens e sons de filmes sejam uma parte integral do discurso do vídeo. Ou seja, são críticas 

que para fazerem sentido total, só podem ser consumidas no formato de vídeo, porque as 

imagens e os sons dos filmes apresentados são parte essencial da experiência que o crítico quer 

proporcionar. E é esse tipo de trabalho que eu tento fazer com o EntrePlanos. Trabalhos assim 

podem ser vistos então como uma extensão da crítica escrita. 

Mas também não dá para ignorar que a linguagem do vídeo traz, por natureza, uma presença do 

crítico muito maior como pessoa. Afinal, uma crítica em texto é, essencialmente, uma série de 

palavras impressas. Sensorialmente, é algo muito impessoal. Já a crítica em texto costuma 

contar ou com o áudio da voz do crítico, ou com a imagem dele aparecendo na câmera, ou com 

os dois elementos juntos. Então, sensorialmente, é uma crítica que já parece muito mais 

personalizada, no sentido em que o texto apresentado no vídeo é entregue por elementos visuais 

e auditivos muito humanos (ao contrário de uma série de palavras impressas na tela ou na 

página). Nesse sentido, a crítica em vídeo é uma espécie de ruptura com a experiência 

proporcionada pela crítica escrita. 

Então, de certa forma, dá para defender que a crítica em vídeo pode ser tudo o que foi listado 

na pergunta acima: uma continuidade, uma extensão e uma ruptura com a crítica escrita. 

4) Você já conseguiu definir um perfil dos espectadores do seu canal? Qual seria ele? 

(podemos ter acesso a dados socio econômicos desse público, como idade, região do país, 

gênero?)  

Eu só tenho acesso aos dados demográficos que o YouTube me fornece: gênero e idade. Seguem 

aqui dois print screens com os dados referentes ao público do EntrePlanos nessas duas 

categorias. 
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5) Antes o crítico se relacionava pouco com seus leitores, tendo um retorno deles apenas 

quando tinha acesso às cartas dos leitores, e mesmo assim era um processo extremamente 

filtrado. Hoje, vocês estão “vulneráveis” ao contradiscurso e até precisam da ação dos 

receptores desses conteúdos para obter ganhos com essa produção. Como é que você 

avalia sua relação com o público?  O perfil que você tem dele assim como o retorno que 

ele lhe dá sobre os vídeos de alguma maneira norteia a concepção da sua produção? 

De forma geral, acredito que minha relação com o público do EntrePlanos é muito positiva. Dá 

para ver que a enorme maioria gosta muito dos vídeos, elogiam muito e parecem 

constantemente se surpreender a cada novo vídeo. O retorno deles é sempre muito entusiasmado 

e também muito educado. Até mesmo quando vários discordam de mim, a maior parte deles faz 

isso de maneira respeitosa, o que é uma raridade na internet. Obviamente, sempre há aqueles 

que são odiosos e mal-educados, mas felizmente eles são minoria no meu público.  

Mas também não diria muito que baseio muito a concepção dos meus vídeos no que o público 

diz. Por exemplo: é muito comum que eles peçam por temas específicos de vídeo, mas eu não 

costumo atender esses pedidos. Não significa que eu não valorize o que eles têm a dizer. Na 

verdade, eu faço isso muito mais com a intenção de manter o elemento surpresa no EntrePlanos: 

eu prefiro sempre fazer os temas que eu penso que seriam diferentes e interessantes. Se eu 

apenas entregasse o que o público pede e espera, eu não conseguiria surpreendê-los com uma 

pauta inesperada ou diferente. E isso é algo que muitos inscritos já falaram que gostam muito 

no EntrePlanos: a originalidade das pautas. 
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Mas é óbvio que eu também valorizo muito o que o público fala, e, de vez em quando, as 

opiniões deles moldam sim os rumos do canal. Por exemplo: muitos sempre pediram para que 

eu produzisse mais conteúdo sobre cinema nacional. Isso já era algo que eu tinha em mente, e 

ver tantas pessoas pedindo por isso só reforçou para mim que eu de fato deveria fazer mais 

vídeos sobre filmes brasileiros. E é algo que estou me esforçando cada vez mais para entregar. 

6) Alguns realizadores de vídeo-ensaios costumam relatar problemas com direitos 

autorais pelo uso de imagens da obra. Você passa por esse tipo de situação? Em caso 

positivo, como faz para solucionar isso? 

Sim, isso realmente acontece. Mas comigo ocorre bem de vez em quando. E quando acontece, 

o máximo que fazem é tirar a monetização do vídeo. Nesses casos, costumo contestar. Às vezes 

dá certo e retiram a notificação de direito autoral. Outras vezes, recusam e mantêm a 

desmonetização. 

7) Em meio a tantas plataformas de vídeo, você escolheu o YouTube para fazer o upload 

de suas críticas audiovisuais. Por que o site lhe pareceu mais atrativo para veiculação das 

suas produções em detrimento de plataformas como o Vimeo ou o Dailymotion, por 

exemplo? 

Simples: o fato do YouTube ser, de longe, a plataforma de vídeos mais popular do mundo. 

Escolhi esse site porque saberia que era lá que haveria mais público para ouvir o que eu tinha a 

dizer. 

8) Que forma de monetização você utiliza para seus vídeos? Como os espectadores do seu 

canal costumam enxergar a questão da publicidade no EntrePlanos?  

Costumo monetizar os vídeos de duas formas: com o adsense do YouTube (aquelas 

propagandas inseridas automaticamente pela plataforma); e com publicidade direta, ou seja, 

quando uma marca vem falar comigo e negociamos para que eu a divulgue. E isso tem 

funcionado bem, não costumo ver o público do canal reclamando das propagandas que faço. 

Pelo contrário, elas parecem ser muito bem recebidas, com as pessoas comentando sobre os 

produtos e os anunciantes de maneira receptiva. 

9) Como se dá o processo de concepção dos vídeos (definição de pautas, planejamento do 

organograma, pesquisa de informações, softwares e equipamentos utilizados)? Poderia 

nos relatar como costuma ser todo esse processo de pré e pós produção dos vídeos? 

Essencialmente, escolho as pautas baseado em três perguntas centrais: a) estou empolgado para 

falar desse assunto? b) Eu vou aprender algo novo produzindo este vídeo? c) Este vídeo vai 

trazer uma perspectiva nova e diferente sobre o tema? Caso a resposta seja sim para as três 

perguntas, eu acrescento o tema na lista de pautas. 

Esse processo logo se une à pesquisa para preparar o vídeo. Normalmente dedico entre um e 

dois dias para pesquisar. Isso inclui: ver os filmes que forem necessários, ler artigos online, ler 

textos em sites, ver vídeos, etc. Depois dedico mais um ou dois dias para escrever o roteiro. E 

em seguida preciso de mais um dia para gravar a narração e fazer anotações no roteiro para 

orientar meus editores sobre detalhes que quero que eles acrescentem na montagem. 

A próxima é etapa é a edição, que fica nas mãos dos dois editores que contrato. Eles se alternam, 

cada um fica responsável por um vídeo só, e enquanto eles editam, eu já estou preparando o 
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próximo roteiro. Normalmente, eles precisam de dois a três dias para montarem uma primeira 

versão, que eles me enviam. A partir daí, começa o processo de revisão, no qual eu mando 

anotações com pedidos de alteração, e eles vão me enviando novas versões do vídeo até ele 

ficar do jeito que quero. Terminada essa etapa, é feito o upload no YouTube, para que eu possa 

configurar os dados dele e em seguida publicá-lo na quinta-feira. 

10) Qual a importância do processo de edição dos seus vídeos? 

Fundamental. A edição é um dos elementos mais importantes pro formato que eu utilizo, já que 

ela precisa ser ágil, ilustrativa e bem executada. E a forma como editamos nossos vídeos sempre 

faz com que a compreensão do meu roteiro fique ainda mais fácil. 

11) Dando uma olhada na produção do canal, notamos uma tímida presença do cinema 

nacional? Por que? Pensa em dar mais atenção a essas obras? 

De fato, eu produzi poucos vídeos sobre cinema brasileiro, principalmente porque sinto que 

ainda preciso melhorar meu repertório de filmes nacionais. E como comentei em uma das 

perguntas anteriores, estou fazendo um esforço consciente para tentar produzir mais roteiros 

sobre cinema nacional (mês passado lancei uma análise sobre o recente “Temporada”, de André 

Novais, por exemplo). 

12) Para você, qual a importância da crítica na formação do público de cinema? 

Quando bem feita, acredito que a crítica de cinema não só pode informar mais o público sobre 

como os filmes são feitos e como eles expressam artisticamente (técnica, interpretação, etc.), 

mas também pode trazer mais repertório. É comum ver críticos inserindo em suas críticas certas 

referências a outros cineastas, a movimentos artísticos, a filmes, a atores, etc. Nesse sentido, o 

crítico pode atuar também como uma espécie de cartógrafo que ajuda o público a navegar com 

mais facilidade no mundo do cinema. 
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APÊNDICE B – Entrevista realizada com Arthur Tuoto (Arthur Tuoto)150 

 

Nome completo: Arthur Vicentini Tuoto 

 

Formação:  

Formação técnica na Academia Internacional de Cinema (PR e SP) 

Superior incompleto em Artes Visuais (UNESPAR - PR) 

 

Cidade/Estado: Curitiba PR 

 

Idade e tempo de carreira como crítico:  33 anos, 11 anos como crítico 

 

Passagem por impressos e online (se houver): 

Juliette Revista de Cinema 

Revista Muro 

Revista Rua 

Camarilha dos Quatro (blog sobre música) 

Multiplot! 

Revista Cinética 

 

 Vínculos com a academia (se houver): Não tenho 

 

1) Como surgiu a ideia de criar um canal no YouTube para a produção de 

conteúdos sobre cinema? 

 

Surgiu da vontade de trabalhar com novos formatos. Tanto no sentido de deixar a minha crítica 

mais acessível como no sentido de usar a linguagem audiovisual como uma ferramenta de 

pensamento, de pensar através das imagens. Algo que eu já realizava no meu trabalho autoral 

(possuo 3 longas experimentais produzidos inteiramente com imagens de arquivo, estão 

disponíveis no meu site), mas que ainda não tinha experimentando dentro desse contexto 

educativo. 

 

2) A produção estrangeira, particularmente a americana destinada a vídeo ensaios, 

te influenciou de alguma forma na concepção do canal? Poderia falar um pouco 

sobre sua relação como consumidor desse tipo de conteúdo? 

 

Mais ou menos. Acho que a principal influência foram os trabalhos do Adrian Martin, da 

Cristina Álvarez e a pesquisa da Catherine Grant no vimeo (o canal que ela tem lá em que 

compartilha ensaios de vários autores) do que exatamente os canais americanos no youtube. Eu 

nunca consumi tanto vídeo ensaio. E os que consumia, estavam mais relacionados a uma certa 

pesquisa acadêmica (apesar de eu não ser acadêmico) pois tratavam de cineastas que me 

interessavam mais e de relações mais peculiares com a linguagem. 

 

 

3) A produção do canal Arthur Tuoto é muito diversificada. Você faz ensaios, 

críticas audiovisuais no formato convencional (sua aparição no vídeo), em 

 
150 Entrevista concedida em 29 de agosto de 2019. 
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alguns momentos você abre espaço para discussão de temas do universo 

cinematográfico... A que você atribui essa diversidade de formas de conteúdos? 

 

No começo até tentei me adequar a um formato de vídeo ensaio clássico, mas achei que o 

formato me limitava e parti para vídeos mais livres. Vídeos em que eu apareço junto com a 

imagem, ou em que eu não uso imagem nenhuma. Ando me interessando por um formato que 

soa mais como uma "aula filmada e ilustrada" do que exatamente de um vídeo ensaio clássico. 

Especialmente nesses meus últimos vídeos mais longos. Aos poucos passei a ter ideias para 

vídeos de temas mais abrangentes e comecei a explorar outros formatos e outras redes sociais. 

Inclusive meus vídeos tem mais sucesso no instagram e facebook do que no youtube, até porque 

passei a produzir pensando nas particularidades dessas redes (formato de janela vertical, 

legendas na tela para quem quiser assistir sem som, etc). Ainda estou experimentando com tudo 

isso. 

 

4) A gente percebe que no canal você também divulga o seu trabalho como 

cineasta e seus cursos de crítica de cinema. Isso que te mobilizou a criar o canal 

ou acabou sendo consequência da popularidade dele? Como tem sido a 

receptividade do público a esses conteúdos? 

 

O meu trabalho autoral vem antes do trabalho como crítico. E eu já usava tanto o youtube como 

o vimeo para divulgá-lo. A reformulação no canal surgiu para explorar o lado educativo da 

crítica. Um lado que pudesse ser de fato útil e abrangente, que pudesse ir além de uma produção 

sobre linguagem cinematográfica que, em muitas casos, fica presa a um ambiente acadêmico. 

Minha principal ideia com o canal (talvez isso entre mais na primeira pergunta) é falar de 

questões complexas da linguagem e da história do cinema a partir de uma perspectiva didática 

e objetiva. Sinto que a produção crítica hoje é muito polarizada entre um conteúdo meramente 

informativo (resenhas em grandes portais) e de herança acadêmica (revista cinética, publicações 

aos moldes da contracampo). As discussões propostas por essas revistas de herança acadêmica 

são essenciais (eu mesmo comecei escrevendo nelas antes de partir para um conteúdo próprio), 

mas ainda acho muito distante de um grande público. 

 

5) Como você enxerga a produção de ensaios audiovisuais na internet? Você 

distingue esse tipo de produção da crítica jornalística corrente feita a título de 

guia de consumo em impressos e online, a acadêmica ou mesmo os demais 

formatos de produção audiovisual sobre cinema no YouTube? 

 

Acho que hoje a principal característica é uma espécie de convergência de temas. Existem 

vários canais de ensaios que misturam muita coisa. Cinema, música, cultura de modo geral. 

Então é até difícil se localizar. Os ensaios sobre cinema eu sinto que muitas vezes se limitam a 

um discurso descritivo. Apenas descrevem o que um filme faz e não propõem nenhum ideia 

crítica de fato, não defendem uma ideia, não propõem teorias, não tentam desconstruir nada. 

Algo que acaba se refletindo em boa parte de toda produção (seja virtual ou impressa). Falo 

bastante sobre isso nos vídeos sobre crítica no meu canal, sobre essa natureza da crítica de 

propor ideias que anda em falta. 

 

6) Você já conseguiu definir um perfil dos espectadores do seu canal? Qual seria 

ele? (podemos ter acesso a dados socio econômicos desse público, como idade, 

região do país, gênero?) 

 

Depende da rede social. Dados socio economicos acho que nenhuma delas oferece. Mas idade, 
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genero e país eu posso passar depois. No geral é masculino, 25 - 35 anos. No instagram e no 

facebook é um pouco mais amplo, com mais mulheres e pessoas mais novas consumindo o 

conteúdo. 

 

7) Com as redes sociais e as abas de comentário, a relação do crítico com o público 

ficou mais próxima gerando diálogos, mas também tensões. Como é sua relação 

com os espectadores dos seus vídeos e inscritos no seu canal? 

 

Eu respondo todos os comentários e todas as mensagens que me mandam. Tiro 1 hora por dia 

pra isso. Acho absolutamente importante, seja pra eu saber se estou sendo claro no meu 

discurso, seja pra incentivar as pessoas a buscarem esse tipo de conhecimento respondendo a 

qualquer dúvida. E mesmo o fato de você se propor a responder tudo, torna o seu público muito 

mais pacífico. Mesmo quando existe alguma discordância, na maioria dos casos é sempre de 

maneira bem civilizada. Algo que enriquece o debate. Mas claro que tem muito hate e gente 

sem noção, ai eu só bloqueio. 

 

8) O retorno que você tem do público sobre a produção do canal de alguma 

maneira te influencia na concepção dos vídeos (percepção de temáticas, gêneros 

de filme e formatos de vídeo que são mais bem aceitos)? De alguma maneira 

você guia sua produção por esse tipo de informação ou mesmo pelo perfil do seu 

público? 

 

Em partes. Eu tento pegar algo que está em voga apenas como uma premissa pra falar sobre 

outros elementos. Por exemplo no meu vídeo sobre cinema de ação, usei o John Wick 3 apenas 

como premissa pra falar sobre relações do cinema de gênero, incluindo algumas que ficam 

apenas nichadas. A mesma coisa com a discussão sobre o "pós-horror", parti do tema pra 

discutir sobre a conceitualização do horror de modo geral. Sempre tento fazer uma ponte entre 

assuntos que estão em voga com algum debate histórico. Pelo menos nos ensaios longos, nos 

vídeos curtos sobre filmes específicos é uma escolha mais pessoal sobre filmes que eu acho que 

devem ser mais conhecidos. 

 

9) Como é a concepção desses vídeos? Poderia descrever etapa por etapa (critério 

de escolha dos filmes que merecem produção audiovisual, pesquisa, roteirização, 

edição, criação de cenário etc.) e sua participação em cada um desses 

momentos? 

 

Nos ensaios longos, faço tudo sozinho. Defino um tema e uma premissa, faço alguma pesquisa 

e escrevo o roteiro. Não existe exatamente um método. Eu sento pra escrever o roteiro e as 

pautas vão surgindo, uma coisa vai levando a outra. No meio disso penso que filmes específicos 

poderia citar para ilustrar as ideias. Nos vídeos curtos (os vídeos de 2 min sobre filmes 

específicos), eu gravo e mando para um editor com algumas indicações. 

 

10) Você enfrenta ou enfrentou algum problema de copyright decorrente do uso de 

imagens dos filmes em ensaios? Em caso positivo, como faz para solucionar 

essa questão que volta e meia é relatada como um problema pelos realizadores 

deensaios? 

 

Sim. Ironicamente são os filmes mais "cults" que dão problema. O meu vídeo sobre o RAIO 

VERDE saiu do ar por isso. Outro sobre o Dragged Across Concrete também deu problema. O 

youtube tem uma política de que a empresa que possui os copyright pode monetizar o seu vídeo 
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e todo o ganho vai para ela. Isso aconteceu em alguns casos. Em outros a empresa simplesmente 

tira o vídeo do ar. Mas na maioria das vezes não tenho grandes problemas. Até porque não uso 

trechos muito longos. 

 

11) A princípio, seus vídeos estavam disponibilizados no Vimeo e depois você foi 

para o YouTube. Você vê alguma diferença entre as plataformas naquilo que 

elas podem oferecer para o tipo de produção que faz? Tem alguma preferência? 

 

Acho que o vimeo é mais para uma produção artística autoral e, no caso dos ensaios, para uma 

produção de ensaios de viés acadêmico (como toda a pesquisa da Catherine Grant). Enquanto 

o youtube é um lugar mais "popular", vídeos que tratam de temas mais em voga e etc. Como o 

vimeo limita muito o upload (tem que pagar para conseguir upar bastante coisa), o youtube 

acaba sendo mais acessível para quem quer manter uma produção. E o próprio player do 

youtube me parece mais leve e prático. Eu fiz a mudança principalmente porque acho o youtube 

mais prático devido essas diferenças, além de dar a possibilidade de crescimento orgânico 

(pessoas chegando no seu canal sem te conhecer) que o vimeo não dá. No youtube já existe 

uma comunidade que consome um certo tipo de conteúdo. 

 

12) Você considera o processo de concepção dos seus vídeos centralizado (você 

participa de todas as etapas do processo) ou conta com algum tipo de apoio? 

Caso somente você participe da realização dos vídeos, considera isso positivo ou 

negativo? 

 

Existem alguns vídeos curtos (os vídeos de 2min sobre filmes específicos) que o meu editor faz 

a escolha de imagens. Eu mando a minha fala gravada e ele insere os trechos. É uma pessoa que 

também gosta de cinema, então acaba contribuindo em vários aspectos. Mas no geral é tudo 

centralizado em mim, especialmente nos vídeos mais longas e mais complexos. Como a minha 

concepção da crítica parte bastante dessa relação subjetiva com a obra, acredito que é o ideal. 

 

13) Muitos críticos dizem ter vontade de produzir críticas audiovisuais, mas afirmam que 

a inabilidade técnica para etapas como a edição representam um obstáculo. Isso foi um 

problema para você ou já possuía domínio técnico? 

 

Já possuía. Mas hoje em dia isso não é desculpa. Existem softwares de edição gratuitos e o que 

mais tem no youtube é tutorial ensinando a editar. Literalmente você consegue aprender a editar 

em um dia. Depois disso, é só uma questão de prática. 
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ANEXO A 
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ANEXO B 
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ANEXO C 

 


