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RESUMO 

 

A pesquisa tem como intuito analisar o modo como críticos e diretores de cinema brasileiros 

atribuem valor às obras fílmicas em circulação no contexto da produção nacional de 2002 a 

2013, tendo como objeto de discussão longas representativos de modelos de produção 

dominantes no início do século XXI: o favela movie, através de Cidade de Deus (2002) e Tropa 

de Elite (2007); as co-produções Globo Filmes, representadas por Olga (2002); e o cinema 

independente pernambucano, com O Som ao Redor (2013) como principal expoente. A 

dissertação tem como intuito a análise das discussões entre os agentes no período de lançamento 

comercial dessas obras em interações que foram viabilizadas por jornais de grande circulação 

no país (O Globo, Folha de S. Paulo e O Estado de S. Paulo). A partir de um sistema de relações 

formado pelas críticas dos jornais e pelos depoimentos dos diretores desses filmes, o objetivo 

da análise é entender como esses agentes construíram o significado das obras e dos modelos 

cinematográficos que elas representam. A análise dos casos foi realizada à luz de noções sobre 

a construção do valor de uma obra presentes nos trabalhos de autores da estética como Monclar 

Valverde, Richard Shusterman e Herman Parret, na teoria dos campos de Pierre Bourdieu e na 

noção de sistemas de interação social sobre a mídia defendida por José Luiz Braga. O intuito 

da pesquisa é trazer a crítica de cinema em sua perspectiva socializadora, apresentando-se como 

um discurso formado por chaves analíticas prévias, mas também suscetível a respostas de outras 

instâncias de valoração da obra, entre elas, o produtor cinematográfico, representado aqui pelo 

diretor. Ao final do trabalho, tem-se uma perspectiva sobre o modo como a crítica e os diretores 

de cinema se posicionam a respeito das obras e da produção cinematográfica brasileira no início 

do século XXI, uma filmografia que vive um conflito constante entre atender a demanda 

mercadológica de se comunicar com plateias numerosas e encontrar a sua integridade estética 

e valor artístico.  

Palavras-chave: Cinema Brasileiro. Crítica. Valor Artístico. Estética da Comunicação. 

Interações Sociais sobre a Mídia.   
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ABSTRACT 

The research has as its aim the analysis of the way critics and directors of cinema in Brazil 

establish values to the movies in the context of the national production of 2002 to 2013 having 

as object discussions about films that represent models of production that were dominant in the 

early years of XXI century: the favela movie, through City of God (2002) and Elite Squad 

(2007); the co-productions of Globo Filmes, represented by Olga (2004); and the independente 

cinema of Pernambuco, with Neighboring Sounds (2013) as its main expression. The 

dissertation has as its goal the discussion between the agents at the moments that those movies 

were distributed commercially in Brazil in the perspective of the social interaction fasible 

through newspapers of big circulation in Brazilian territory (O Globo, O Estado de S. Paulo 

and Folha de S. Paulo). Through the relationships formed between the critics of the newspapers 

and the answers of the directors of those movies, the objective of the research is understand 

how those agents build the meaning of those films and their models of production. The analysis 

of the cases were guided by theoretical concepts about the formation of the value of an creative 

expression offered by some authors of aesthetics like Monclar Valverde, Richard Shusterman 

e Herman Parret and by the theory of the fields of Pierre Bourdieu and the concept of social 

interaction about the media developed by José Luiz Braga. The goal of the research is to bring 

the movie critic in its socialized perspective, presenting it as a speech composed by preliminary 

analytical constructions, but also as a text that is susceptible of answers by others instances, as 

the movie director. At the end of the research, we have an perspective the way critics and movie 

directors positioned themselves about the films and the models of production of brazilian 

cinema in the early XXI century, a filmography that lives with a constant conflict between 

market demands of communication with the largest audience as possible and finding  aesthetic 

integrity and artistic value.  

Keywords: Brazilian Cinema. Criticism. Value. Aesthetic Communication. Social Interaction 

about the Media.  
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1. INTRODUÇÃO 

Entre os diversos depoimentos de diretores e críticos de cinema a respeito das relações 

estabelecidas entre essas duas esferas de atuação do setor cinematográfico presentes no 

documentário Crítico (2008), de Kleber Mendonça Filho, uma declaração em particular 

convoca a atenção do público e do realizador do filme. Ao entrevistar o diretor francês Patrice 

Leconte, o realizador brasileiro retoma um dos conflitos mais intensos do final da década de 

1990 envolvendo as duas instâncias discursivas em questão.  

Inconformado com a maneira como a crítica dos veículos especializados estava avaliando 

o cinema comercial francês do seu tempo, Patrice Leconte encaminhou uma carta a ARP 

(Associação Civil de Realizadores do Cinema Francês) que logo se tornou pública na qual o 

diretor expressava uma profunda preocupação com a postura de críticos nacionais com os filmes 

produzidos no próprio país. Leconte se dirigia a seus pares:  

[...] sempre que leio o que é escrito sobre nossos filmes, eu tenho a impressão 

de que um assassinato à sangue frio está sendo realizado. [...] é como se os 

críticos dessem um ao outro a palavra para matar o cinema comercial francês.1 

(LECONTE apud STEVENS, tradução nossa, 2000) 

A situação expõe o conflito entre as instâncias da crítica e do diretor de cinema em torno 

do valor que as obras populares possuem para um determinado coletivo de agentes em um  

contexto de produção e recepção cinematográfica específico. Assim, o caso coloca em relevo, 

um ponto nevrálgico e de recorrente avaliação nos espaços de discussão sobre as expressões 

cinematográficas em circulação: um modelo de cinema que supostamente abriria mão de uma 

integridade artística da obra fílmica por excelência em prol da utilização de recursos estéticos 

e narrativos “impuros” (ou seja, exógenos a linguagem cinematográfica normatizada e 

canonizada) que tornariam o filme mais aceito por uma gama maior de espectadores. Por tal 

lógica valorativa questionável, e, por isso mesmo, suscetível a debates como este que colocou 

o diretor de cinema Patrice Leconte e os críticos franceses no centro das atenções, distingue-se 

as obras de qualidade daquelas que teriam pouco valor para o setor cinematográfico.  

É recorrente, portanto, nas esferas de debate sobre as obras cinematográficas, a construção 

de um binômio valorativo que, na seara das discussões públicas, opõe as obras fílmicas 

marcadas pelo esgarçamento da linguagem cinematográfica normatizada e canonizada, ou seja, 

                                                           
1 Tradução para: “[...] whenever I read what is written abou tour films, I have the impression that a cold-

blooded assassination is being carried out. […] it’s as if critics had given each other the word to kill 

France’s commercial cinema” (LECONTE apud STEVENS, jul 2000) 
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que priorizam um apurado senso estético, daquelas obras que passam a ser conhecidas por 

flexibilizarem sua gramática, atenderem a ditames mercadológicos de uma indústria cultural e, 

consequentemente, atingirem um alto grau de comunicabilidade. Dessa forma, duas palavras, 

que não se opõem e são confundidas em seus significados, sobretudo com o advento da estética 

da comunicação, “Estética” e “Comunicabilidade”, acabam sendo dissociadas em um espaço 

de discussões sobre a obra marcado por distinções sociais guiadas pelas predileções de grupos 

por certos “modos de se fazer cinema” caracterizados por um apuro e por um rigor da linguagem 

cinematográfica, muitas vezes completamente distintos das predileções populares.  

 A composição dessa chave valorativa é ainda mais delicada se a olharmos no contexto 

da produção cinematográfica brasileira dos primeiros anos do século XXI. Trata-se de um 

período marcado por ajustes estruturais de uma legislação e de uma cultura cinematográfica 

que encontrou e assumiu como missão aplacar as dificuldades de atração das plateias pelo “seu” 

cinema. Temos, portanto, um cenário no qual, após um período de estagnação produtiva pré-

retomada e aquecimento de produção cinematográfica na segunda metade da década de 1990, 

determinados aspectos do setor ainda são vistos com preocupação: a atração do público 

brasileiro para os filmes nacionais, os números de bilheteria, a conquista e as dificuldades por 

espaços de distribuição e exibição, a importância do aumento do número de oferta de filmes 

brasileiros etc.  

No Brasil, portanto, essa atenção redobrada com a relação de fidelização do público com 

o “seu” cinema e com o acesso dessa cinematografia por um espectro cada vez maior da 

audiência cultiva um ambiente propício a discussões sobre o setor cinematográfico que gera um 

binômio valorativo de composição parecida ao que tratamos ao abordar o caso do diretor Patrice 

Leconte. De um lado, os defensores de uma certa estética (um cinema inclinado aos cânones da 

linguagem cinematográfica, ou seja, um cinema de autor, em sua integridade e pureza artística, 

que não cede às requisições pela conquista de plateias mais amplas) e do outro aqueles que 

advogam pela ampla comunicabilidade (o cinema que em prol de atrair grandes plateias flerta 

com linguagens tradicionalmente vistas com um certo desdém  por uma parcela dos intelectuais, 

como a televisão, a publicidade, o videoclipe, o cinema norte-americano etc.). Fernando 

Mascarello (2004) entende que este binômio valorativo sempre esteve na ordem das discussões 

em nossos ciclos cinematográficos e, por isso, as palavras “Estética” e “Comunicabilidade” são 

dissociadas no título desse trabalho.  
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Essa polaridade “Estética X Comunicabilidade” torna-se característica e assume 

configurações próprias no cinema contemporâneo brasileiro em função do Brasil ainda não ter 

uma indústria cinematográfica consolidada, uma preocupação herdada pelos primeiros anos da 

retomada da produção nacional. Desde esse momento, alguns setores da produção, parte deles 

oriundos da televisão e da publicidade (afinal, em tempos de paralisação essas áreas acabaram 

se tornando centros de formação desses novos profissionais), assumiram como urgência a 

formação de plateias para uma filmografia ainda em fase de maturação e as “concessões” 

estéticas que esses realizadores fizeram em benefício da comunicação com o público mais 

amplo, abrindo mão de uma linguagem cinematográfica “pura”, gerou um certo desconforto em 

algumas instâncias de discussão, entre elas, a crítica de cinema, uma instância valorativa com 

reconhecida legitimidade de juízo. 

Diante de tais configurações, os diálogos entre os diretores e a crítica de cinema a respeito 

das obras cinematográficas em circulação acabam sendo recorrentes. Os realizadores não 

entram em atrito ou dialogam com as críticas a respeito do juízo que as mesmas fazem das obras 

apenas porque o que é submetido ao crivo de um grupo com legitimidade discursiva é um 

trabalho no qual foi depositado um esforço pessoal ou do qual se extrairá um retorno financeiro. 

Esta interação entre esses agentes assume configurações particulares quando os objetos de 

análise são obras que por suas inclinações ou recusas trazem à tona o diálogo do cinema com 

as estratégias de mercado. Temos, portanto, relações que ocorrem sobretudo porque tais obras 

acabam estimulando os sujeitos a defenderem suas respectivas preferências acerca dos “modos 

de se fazer cinema”, ou seja, disputa-se aquilo que esses agentes creem ser uma produção de 

qualidade no espaço social.  

Assim, por trás da defesa de uma obra singular, estão tentativas de afirmação de 

determinados modelos cinematográficos que correspondem às predileções dos produtores de 

tais discursos por práticas que eles acreditam ser as melhores para o setor. Esse espaço de 

discussões que se forma no entorno da obra, protagonizado por diretores e críticos de cinema 

nos casos que iremos analisar, é caracterizado por uma disputa por crenças moduladas por altas 

cargas de afeto, mas não apenas pelos filmes que são discutidos, o que está em debate é, 

sobretudo, aquilo que os títulos em questão representam  em um setor acentuadamente marcado 

pela cisão valorativa criada a partir de defesas pela “integridade artística” (o alto valor estético) 

ou pela “necessidade de atender a demandas populares” (a ampla comunicabilidade). 
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 A dissertação tem como proposta entender as noções sobre o “bom” e o “mau” cinema 

brasileiro articuladas nos espaços midiáticos disponibilizados para as discussões sobre as obras 

cinematográficas em circulação. Isto será feito a partir do ponto de vista das interações 

estabelecidas entre o juízo dos críticos dos jornais de ampla circulação no Brasil e os 

depoimentos emitido pelos diretores cujas obras são alvo de debates públicos acerca do valor 

que teriam para o campo cinematográfico brasileiro de início do século XXI. O objetivo 

principal da pesquisa é entender como críticos e diretores negociam, entram em consenso ou 

atrito a respeito do valor que determinados filmes e práticas cinematográficas possuem a partir 

das suas exposições analíticas sobre obras que são representativas de modelos de produção 

dominantes no período escolhido.  

  O contexto escolhido para a análise desse sistema de respostas sobre o cinema, à luz do 

conceito fornecido por José Luiz Braga (2006) em A Sociedade enfrenta a sua mídia, foi o do 

cinema brasileiro de início do século XXI, tendo como casos de análise a recepção dos filmes 

Cidade de Deus (2002), Olga (2004), Tropa de Elite (2007) e O Som ao Redor (2013), 

selecionados por representarem modelos cinematográficos dominantes no período e no espaço 

de discussões delimitado pela pesquisa, o lapso temporal de 2002 a 2013. As obras em questão 

são objeto de análise desse trabalho por serem representativas de práticas cinematográficas 

comuns nos primeiros anos da produção cinematográfica brasileira do século XXI: o favela 

movie (Cidade de Deus e Tropa de Elite), as co-produções da Globo Filmes (Olga) e o cinema 

independente pernambucano (O Som ao Redor). Tratam-se de modelos cinematográficos 

reconhecidos por suas inclinações ou recusas a uma lógica mercadológica aplicada ao cinema, 

portanto, propensos às discussões que propomos tratar nesta investigação.   

A escolha dos casos que serão objeto de discussão na dissertação levou em consideração 

ainda a grande repercussão que as obras tiveram nos veículos midiáticos nacionais e a 

predisposição dos seus diretores a debater algumas das principais questões abordadas pela 

crítica de cinema veiculada nos jornais de grande circulação do Brasil, entre elas, as propostas 

estéticas e narrativas das obras e as suas respectivas receptividades pelo público. Tratam-se de 

obras que por suas abordagens estéticas e narrativas e por suas popularidades acabaram gerando 

defesas e contestações a respeito de modelos cinematográficos brasileiros implementados ou 

que deveriam ser adotados com mais frequência no setor. Assim, tratam-se de títulos da 

filmografia brasileira de início de século XXI que engendraram relações de tensão ou consenso 

entre críticos e diretores de cinema a respeito de “modos de se fazer filmes” no Brasil.  
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O objetivo central da pesquisa, portanto, é perceber como os referidos filmes brasileiros 

foram valorados por seus realizadores e pelas críticas veiculadas nos jornais brasileiros e como 

esses discursos, em seus consensos e atritos, construíram uma rede de significados para as 

produções audiovisuais do setor. Para realizar a análise fez-se um levantamento das críticas 

produzidas sobre esses filmes na época dos seus respectivos lançamentos em circuito comercial 

ou em festivais de cinema e das declarações dos seus realizadores sobre a sua própria obra e 

sobre o juízo da crítica a respeito delas. Foram analisados textos (críticas e depoimentos dos 

realizadores em entrevistas e reportagens) presentes nos jornais O Globo, Folha de S. Paulo e 

O Estado de S. Paulo, escolhidos em virtude da grande repercussão que possuem nos espaços 

de discussão sobre o cinema no país, mas também levou-se em consideração conteúdos de 

outras publicações, além de depoimentos de outros agentes do campo, que porventura tiveram 

relevância no debate entre críticos e diretores acerca do valor das obras no cenário da produção 

cinematográfica nacional.  

Para a análise, recorre-se a noções em torno da construção do valor de uma expressão 

criativa presente em autores da estética, como Monclar Valverde (2007), Richard Shusterman 

(1998), César Guimarães (2006), Ricardo Barbosa (2006), Walter Benjamin (1994), Herman 

Parret (1997) e Hans Ulrich Gumbrecht (2010), mas também na teoria dos campos de Pierre 

Bourdieu (2001, 2002, 2011, 2013). A partir deles, os casos foram inseridos em um contexto 

de produção de “paratextos” entendido por José Luiz Braga (2006) como um sistema de 

interações sociais sobre a mídia, através do qual a crítica de cinema pode ser analisada como 

parte integrante de uma rede de produções de respostas a conteúdos dos media formada por 

uma série de discursos sobre a obra, o exercício crítico e o contexto de produção 

cinematográfica, estipulando assim o valor que um determinado filme tem para o espaço de 

discussões. Esta noção de sistema de interações sociais sobre a mídia aplicada ao setor 

cinematográfico brasileiro traz: a) a crítica como uma resposta ao próprio filme; e b) os 

depoimentos dos realizadores como uma autocrítica e como uma resposta ao juízo crítico.  

Nessa perspectiva dos sistemas de interações sociais sobre o cinema, o trabalho de 

pesquisa apresentado traz como hipótese a persistência de chaves de valoração sobre as 

expressões criativas legadas por uma tradição (a de que todo objeto de valor deve ter inclinação 

a um ideal artístico adaptado às características particulares do setor, no caso o cinematográfico) 

e outras que são oferecidas por composições e entendimentos particulares do próprio espaço de 

discussão analisado (como é o caso do cinema brasileiro e a recorrente requisição de filmes nos 

moldes cinemanovistas com fortes posições políticas e ideológicas). Entendendo ainda que a 
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defesa por tais chaves valorativas é guiada por predileções e vinculações afetivas a modelos 

cinematográficos específicos.  

Compreendendo o valor atribuído aos filmes em questão pelas instâncias valorativas da 

crítica e do diretor cinematográfico em um lapso temporal específico da produção de cinema 

no Brasil, o trabalho tem como intuito contribuir para a ampliação dos estudos sobre a história 

da recepção da crítica brasileira aos filmes nacionais, entendida por autores como Fernando 

Mascarello (2004) e Luiz Zanin Oricchio (2003) como uma área ainda carente de produções 

acadêmicas no país. A partir da análise sobre os posicionamentos de diretores e críticos de 

cinema a respeito de obras representativas dos modelos de cinema brasileiros dominantes nos 

primeiros anos do século XXI, a pesquisa expõe modos de pensar a produção nacional e 

pretende, dessa forma, contribuir para os estudos de recepção cinematográfica no país, traçando 

um percurso histórico do pensamento da crítica e sua relação com a instância de produção mais 

reconhecida socialmente, o diretor.  

A dissertação volta-se para a posição da crítica brasileira sobre o cinema nacional, que 

à luz de Jean-Claude Bernardet (2009, 2011) pressupõe relações atravessadas por fortes 

conflitos ideológicos. Nesse sentido, a perspectiva proposta pela pesquisa entende a crítica de 

cinema como parte de uma rede de discussões sobre a obra e sobre as diversas situações que 

dizem respeito ao contexto de produção local: os modelos estéticos e narrativos em vigência, 

as políticas de produção e distribuição, as relações do público com o cinema nacional etc.   

Ao final do trabalho, o intuito é expor os mecanismos e disposições sociais que 

determinam o apreço ou a rejeição de certos grupos, aqui representados por críticos e diretores 

de cinema, por determinadas obras e como os media e o juízo crítico assumem uma importante 

função socializadora ao estender os processos de discussão dos filmes e do próprio setor com a 

formação de uma rede de interações sobre o cinema. A perspectiva da pesquisa evidencia um 

modelo de discussão sobre o cinema que não encerra o debate sobre o filme e sobre os modelos 

de produção com a publicação de um texto crítico isolado, de juízo incontestável e autoritário. 

A principal contribuição desse trabalho é o entendimento da crítica como um discurso sobre a 

obra socializado, compondo entendimentos sobre o que tem e o que não tem significado para 

um coletivo a partir das suas interações com outros discursos, como é o caso dos depoimentos 

dos diretores de cinema. 

A partir da presente pesquisa, portanto, entendemos a crítica de cinema como um discurso 

que recorre a posições analíticas prévias sobre o próprio setor, mas que também é assimilado e 
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contestado por exposições de juízo posteriores a ela. Por intermédio dessa composição, temos 

formado um sistema de interações sobre as obras em circulação que expõe um cenário de tensão 

entre vetores de força que possuem entendimentos diversos ou similares sobre o “modo certo 

de se fazer cinema” no espaço social, mas que contribuem em conjunto para a construção do 

significado e da importância que um filme e um modelo cinematográfico que ele representa tem 

para o seu contexto de produção e recepção cinematográfica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

2.  O VALOR DAS OBRAS NA CULTURA MIDIÁTICA  

Todos nós somos orientados em qualquer dos nossos atos por aquilo que valorizamos. O 

ser humano é, acreditam alguns téoricos, guiado pelo que entende como “bom”, “certo” ou 

“adequado”. Mesmo nossas decisões assumidas socialmente como racionais tem em suas bases 

gostos ou preferências individual e coletivamente articuladas.  

Segundo Monclar Valverde (2007), este elemento peculiar da engrenagem das nossas 

práticas, que entenderemos como valorações, são construções de sentido prévias ou padrões de 

julgamento acionados quando recepcionamos, entre outras coisas do mundo sensível, as obras 

da cultura midiática. Portanto, a partir do contato com uma obra, entendido como uma vivência 

estética, imediatamente convocamos nossos “gostos” e “desgostos” para formular um juízo. É 

nesse cenário que surgem os conflitos valorativos, ocasionados pela tensão entre a canonização 

do que já foi vivenciado e o estranhamento de algo novo e que de alguma forma contraria leis 

assumidas como universais a partir das experiências prévias.  

Valverde (2007) considera que comumente não temos consciência do que nos guia em 

nossos juízos, apesar de estarmos sempre dando pistas desse elemento fundador em nossas 

práticas. A base originária de nossas valorações funciona, portanto, como uma esfera cognitiva 

e afetiva que norteia as nossas escolhas sem termos total consciência. Por esse mesmo motivo, 

Monclar Valverde (2007) afirma que não há como se desvencilhar de certos padrões de gosto, 

eles são espontâneos e seus vestígios “contaminam” os atos humanos. 

Torna-se difícil, portanto, evitar o julgamento em uma fruição, ainda que, como entende 

César Guimarães (2006), a experiência estética possa se restringir a uma mera apreciação2. 

Ricardo Barbosa (2006) afirma que, por serem produtos humanos, é típico das obras da 

expressividade a expectativa pelo reconhecimento ou aprovação. Para Barbosa (2006), a grande 

questão que paira sobre a experiência estética e as relações entre receptores e obras são, 

portanto, os valores atribuídos pelos sujeitos a estas vivências. A expressão humana clama por 

um julgamento valorativo afinal existe alguém que espera uma resposta sobre o seu trabalho e, 

do outro lado, um outro sujeito cujo ímpeto de juízo é muito forte, ainda que utilize subterfúgios 

para camuflá-lo. 

                                                           
2 Guimarães (2006) entende que a experiência estética não enseja apenas um julgamento valorativo, que 

possui natureza argumentativa e se manifesta publicamente, mas também a apreciação, que tem uma 

função meramente expressiva e destina-se ao uso privado.  
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No entanto, na contemporaneidade, o juízo parece sofrer uma certa instabilidade. Ricardo 

Barbosa (2006) entende que as rupturas promovidas pelas vanguardas do século XX e uma certa 

“corrupção” da arte pela indústria cultural fizeram com que os critérios que utilizávamos para 

valorar as coisas sensíveis fossem insuficientes e não aplicáveis ao novo cenário. Tem-se um 

quadro denominado pelo autor como a perda da “evidência da arte”, da “vigência estética” ou 

do “horizonte normativo”. Tem-se, então, a necessidade de uma reformulação da própria 

estética e de uma tomada de consciência dos “juízes” das obras de que não há uma norma 

universal, ou seja, de que os critérios são muito mais flexíveis do que os limitadores regimentos 

inspirados em padrões normativos da arte clássica.  

O que deve ser sublinhado, conforme entendimento de Alfredo Bosi (1985), é que os 

“modos de compor” uma obra (orientações de execução que nada mais são do que critérios 

valorativos para o receptor, afinal a obra de “qualidade” é aquela que as seguem) têm uma 

relação com os períodos culturais, em outras palavras, o tempo. Portanto, os critérios 

valorativos que aplicamos a qualquer expressão não são estanques, são moventes e 

determinados pelas visões de mundo, pelo espírito de uma época e pelas ideologias de classe e 

de grupo. Isso faz com que os critérios sejam distintos e não uniformes.   

Entender como são governadas as relações entre as instâncias da crítica e do diretor de 

cinema no Brasil recente a partir das suas respectivas “falas” pressupõe uma compreensão de 

processos internos e externos marcados pelo tempo e que orientam a produção de critérios 

valorativos. O nosso olhar sobre as tradições e rupturas nos entendimentos do que é bom e do 

que é ruim para esses agentes do contexto cinematográfico brasileiro contemporâneo orientará 

uma análise sobre:  a) os critérios valorativos que se consolidaram por uma tradição cognitiva 

de leitura e suas rupturas, mecanismos que geraram gostos e preconceitos e, portanto, os atritos 

e as proximidades entre estes agentes do campo cinematográfico; e b) o afeto, elemento capaz 

de moldar a valoração e mobilizar cenários de disputas intensas entre estes agentes em torno da 

concepção do cinema brasileiro de “qualidade” e de “bom gosto” no período histórico 

examinado.  

É sob estas perspectivas que este capítulo tentará encontrar os vestígios daquilo que 

mobilizam os diretores e críticos de cinema em suas tentativas de posicionar-se no espaço social 

por meio das suas respectivas atribuições de valor a respeito das obras em discussão.  O intuito 

desse capítulo, portanto, é entender que mecanismos são acionados no julgamento das obras 

mencionadas na pesquisa e a que noções eles estão associados. Assim, poderemos detectar 
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alguns vestígios do que está por trás dos juízos atribuídos aos filmes que são objeto de discussão 

do presente trabalho e explicitarmos como as relações de consenso e disputa entre a crítica e os 

diretores de cinema chegaram a configuração apresentada.  

 

2.1. A ARTISTICIDADE DAS COISAS 

Durante muitos anos, afirmam Alfredo Bosi (1985) e Monclar Valverde (2007), a estética 

clássica associou o fazer artístico ao domínio de uma técnica com o intuito do alcance universal 

do belo. Existia um único objetivo a ser almejado: o cumprimento da lei ampla e irrestrita da 

arte orientando o uso da técnica em prol da beleza como o seu resultado.  

Na Antiguidade Clássica e no Renascimento, a arte passa a ser orientada pela mímesis, 

ou seja, pela imitação ou cópia de uma realidade anterior e exterior a própria obra. A beleza era 

alcançada à medida em que as coisas sensíveis se aproximavam do que se conhece no mundo 

físico ou do que se imagina que ele seja. No Romantismo, por sua vez, a arte passou a ser 

considerada como a expressão de uma profunda subjetividade do artista. Daí em diante, outras 

iniciativas de qualificar o que era arte e o que não era arte, ou de definir aquilo que era bom e 

o que era ruim, seguiram.  

A norma universal daquilo que tinha valor artístico era uma questão latente e até obsessiva 

nas relações sociais. A contemporaneidade, no entanto, como afirma Valverde (2007), nos 

libertou dessas amarras valorativas que concebiam a obra de arte de “qualidade” como aquela 

que atendia às exigências do belo, que tinha compromisso com a representação do real e que 

deveria sempre firmar um laço estreito com a subjetividade do seu autor. Sobre o belo, por 

exemplo, surgiram representações que se contrapuseram a ele, como o grotesco. A 

representação do real, por sua vez, foi repensada a partir do pensamento estético moderno de 

que se opera na arte a dialética entre o plano de conhecimento do mundo (o real) e o plano da 

construção original do mundo (a construção de um mundo próprio), ou seja, entre o mundo 

percebido pelo artista e a presença ativa do artista em prol da sua transformação.  Já a 

subjetividade do artista é relativizada a partir da noção de que a arte também pode ser o reflexo 

da orientação de uma coletividade, do pensamento de uma determinada sociedade e cultura em 

uma época. 

As ideias sobre as regras universais foram fragilizadas ainda por teóricos da estética como 

o autor italiano Luigi Pareyson (1993, 1997). A partir da sua teoria da formatividade, Pareyson 
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(1993, 1997) defendia a noção de que não há uma regra universal para todas as obras, mas sim 

normas particulares, fazendo com que cada uma delas tivessem que ser analisadas por um 

quadro normativo “personalizado”.  

Por intermédio da teoria da formatividade, Pareyson (1993, 1997) afirmava que a criação 

e a recepção eram processos marcados por constantes intercâmbios de funções: o autor, durante 

o seu ato de criação, sempre está a visualizar em seu imaginário uma meta daquilo que pretende 

criar, vislumbrando assim a obra já formada como se fosse um receptor; e o receptor, por sua 

vez, ao fruir a obra tenta trilhar na esfera  imaginária o processo de sua execução, buscando os 

caminhos que levaram o artista a concebê-la da forma que ela se apresenta, estabelecendo um 

julgamento sobre a obra formada (forma formada) a partir de um projeto que ele entende como 

sendo a proposta que o autor firmou o compromisso de seguir (forma formante).  

Assim, Pareyson (1993, 1997) compreende que autor e espectador vivenciam a posição 

um do outro com muita frequência nos estágios de produção ou recepção de uma obra e que 

dessa forma esses sujeitos chegariam tanto ao modo de fazê-la quanto ao critério que utilizariam 

na produção de um juízo sobre ela. Esses processos, na visão de Pareyson (1993, 1997), são 

determinantes para o entendimento de que age sobre a obra uma norma interna particular. A 

partir dessa compreensão entra em vigor um critério de valoração que corresponderia à 

elasticidade normativa requerida pelo mundo sensível contemporâneo. 

Pareyson (1993, 1997) entende que a formulação desse norte valorativo (a busca pela 

norma interna) é a única forma de mitigar um conflito que se impõe ao seu “juiz” e que é 

inerente a toda obra, aquele protagonizado entre a imaginação, que pressupõe o amplo poder de 

criação, e a necessidade que as expressões humanas tem de obedecer a um quadro rigoroso de 

regras. Assim, é possível observar como em cada obra se tem fixado um conjunto de regras a 

serem seguidas que serve de parâmetro para que, ao nos confrontarmos com ela realizada 

materialmente, possamos avaliá-las e julgar o seu êxito.  

Portanto, mais do que os critérios universalizantes do belo, do mimético ou da expressão 

pessoal do artista, uma obra deveria ser valorizada e reconhecida como exitosa quando cumpre 

os termos que ela mesma define como apropriados para a sua realização e que o autor e o 

receptor desvendam durante os processos de execução e recepção. Adaptando tais noções ao 

campo do cinema, poderíamos entender que mais importante do que buscar a aplicação da 

linguagem cinematográfica socialmente aceita e normatizada seria compreender as regras de 

execução impostas pelo filme em sua singularidade.  
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A tradição valorativa, no entanto, sobrevive ao tempo e a lógica da normatização 

universal continua orientando julgamentos que são feitos acerca das expressões 

contemporâneas. Não é à toa que persiste no campo cultural o modelo da crítica conservadora, 

conforme sugere Marcelo Coelho (2006) em seu livro Crítica Cultural: Teoria e Prática. Nele, 

o autor aborda a avaliação negativa feita pelo escritor Monteiro Lobato ao trabalho da 

modernista Anita Malfatti para exemplificar uma crítica cultural que beira o “academicismo” 

através do entendimento inflexível de que certas regras e convenções expressivas não devem 

ser violadas e, portanto, qualquer oposição a esse modelo da “boa arte” deve ser rechaçado 

socialmente3. O autor percebe nesse tipo de crítica três aspectos básicos: 

Em primeiro lugar, o método de julgar uma obra nova a partir de critérios 

inalteráveis, já estabelecidos, anteriores e externos à própria obra. Em segundo 

lugar, a avaliação de que vivemos em um período de declínio, de decadência, 

de degeneração, de doença cultural. Em terceiro, a postulação de que o crítico 

é representante do público, do “homem comum”, que está a ser enganado pelo 

artista. Numa fórmula mais sintética, temos um crítico que é ao mesmo tempo 

fiscal, médico e promotor de Justiça... e seus textos adquirem um ar de boletim 

de ocorrência, de diagnóstico psicossocial e de denúncia pública. (COELHO, 

2006, p. 12) 

Sublinhamos que a especificidade do caso analisado pelo autor deve ser considerada. 

Todavia, compreendemos que o que Coelho (2006) expõe é adaptável a qualquer cenário no 

qual uma obra por suas características próprias acaba desafiando a tradição valorativa, ou seja, 

as compreensões da posição conservadora a respeito da expressão de “qualidade” ou de “valor 

artístico”. Trata-se de uma crítica que desconsidera as regras da própria obra, o que os seus 

autores pretendiam etc.  

  Ao mencionar o trabalho de Arthur Danto na sua área de atuação, Richard Shusterman 

(1998) entende que a tradição valorativa pode ser entendida como uma narrativa histórico 

artística impregnada na sociedade. Segundo Alfredo Bosi (1985), existe uma atração muito forte 

entre tradição e norma oriunda desta narrativa que acaba vinculando as obras futuras às 

convenções e estruturas das produções do passado. É sob esta perspectiva e mobilizados por 

um forte posicionamento político que os teóricos da Escola de Frankfurt, liderados por Theodor 

Adorno e Max Horkheimer, se opuseram a expressões da cultura de massa como o cinema4.   

                                                           
3 A crítica antimodernista de Lobato foi escrita em 1917 por ocasião de uma mostra de quadros da 

pintora. 
4 Adorno e Horkheimer conceberam o termo indústria cultural e fizeram uma crítica severa às obras de 

massa afirmando que elas convertiam a cultura em mercadoria. Portanto, para os frankfurtianos, as 

expressões oriundas desses meios eram inferiores e não poderiam ser equiparadas às artes tradicionais, 
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Walter Benjamin (1994) já vislumbrava este movimento de constante adesão ao passado 

e resistência ao presente ou futuro em A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica, 

célebre e referencial ensaio do autor sobre o tema. Nele, Benjamin (1994) questiona os 

parâmetros avaliativos que intérpretes da primeira metade do século passado utilizavam na 

análise de expressões da fotografia e do cinema, meios que, na perspectiva do teórico, 

obrigaram as artes a se reinventarem em seus conceitos e valorações:  

Muito se escreveu, no passado, de modo tão sutil como estéril, sobre a questão 

de saber se a fotografia era ou não uma arte, sem que se colocasse sequer a 

questão prévia de saber se a invenção da fotografia não havia alterado a 

própria natureza da arte. Hoje, os teóricos do cinema retomam a questão na 

mesma perspectiva superficial. [...] É revelador como o esforço de conferir ao 

cinema a dignidade de "arte" obriga esses teóricos, com inexcedível 

brutalidade, a introduzir na obra elementos vinculados ao culto. [...] É típico 

que ainda hoje autores especialmente reacionários busquem na mesma direção 

o significado do filme e o vejam senão na esfera do sagrado, pelo menos na 

do sobrenatural. (BENJAMIN, 1994, p. 176 - 177) 

Walter Benjamin (1994) traz um cenário de choque e de tentativa desastrada de 

conciliação entre “chaves avaliativas” aplicadas nas relações com as artes tradicionais e as 

novas demandas das expressões da reprodutibilidade técnica. Na primeira metade do século 

passado, existia um certo estranhamento com as recém-chegadas formas de expressão. Se por 

um lado, as artes tradicionais sempre foram reconhecidas por suas fortes relações com o tempo, 

o espaço e a noção de autenticidade, ou seja, só era considerado arte aquilo que é único, que se 

apresenta materializado a um espectador em determinado local e em dado momento, fazendo 

desta relação uma espécie de culto em torno da aura da obra, por outro lado, as expressões da 

reprodutibilidade técnica eram marcadas pela quebra dessas relações sacralizadas e pela 

possibilidade de uma mesma obra ser multiplicada e ser vista por diversas pessoas a qualquer 

lugar e hora.  

Esse choque entre formas de expressão fez com que fossem tomadas posturas discursivas 

adornianas. A primeira delas é a classificação das expressões de reprodutibilidade técnica como 

inferiores às demais manifestações já que não poderíamos configurá-las como obras de arte, 

elas não atendiam às exigências da norma universal pautada pelas belas artes. Segundo Monclar 

Valverde (2007), essa conduta valorativa tem relação com um parâmetro dominante em nossa 

sociedade, a noção de que para terem qualidade as coisas precisam ser marcadas pela 

“artisticidade”, ou seja, pela sacralização e por todas as características que marcaram as artes 

                                                           
que tinham propósitos e eram concebidas em situações que pouco se relacionavam com as estratégias 

de consumo da indústria cultural promovida pelo capitalismo.    
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tradicionais ao longo dos tempos. É nesse sentido que fazemos associações constantes de 

realizações exitosas e que estão fora do campo artístico, como o futebol ou a gastronomia, com 

a obra de arte. Tudo que é artístico, tem valor.  

Esse critério de valoração das coisas enquanto arte ou “não arte” é tão forte que, 

contraditoriamente, também mobiliza àqueles que tentam se contrapor ao discurso da ausência 

de artisticidade no campo das expressões da cultura massiva. Criam-se, então, as noções de 

“níveis de cinema”, por exemplo, que diferem o filme qualificado como bom e aquele entendido 

como ruim: é nesse sentido que surge a distinção entre o cinema de arte, aquele que tenta 

resgatar a relação sacralizada com o espectador e se aproximar das características das artes 

tradicionais adaptadas ao meio cinematográfico, e o seu completo oposto, o filme de 

entretenimento, que eventualmente se afasta dos cânones e está mais alinhado com as marcas 

da reprodução industrial e capitalista. Temos, portanto, uma diferenciação de inspiração 

frankfurtiana lastreada pela cisão hierárquica entre o artístico, aquilo que tem maior valor e 

passa a ser tido como “alta cultura”, e o “não artístico”, o que é inferior e começa a ser 

conhecido como “baixa cultura”, ou seja, entre o cinema que está mais próximo das belas artes, 

adaptando normas, conceitos e formatos das artes tradicionais ao setor cinematográfico, e a 

produção que possui vínculos com tudo aquilo que está fora desse âmbito e dialoga abertamente 

com a execução e reprodução em escala industrial.   

Umberto Eco (2001) afirma que todo julgamento que revela uma certa intolerância com 

aquilo que possui vínculo com a “baixa cultura” tem uma raiz no pensamento aristocrático, ou 

seja, no fundo, a valoração acaba não se dirigindo a obra em questão, mas a um grupo de pessoas 

associado a ela, a massa.  No mesmo sentido, tanto Shusterman (1998) quanto Alfredo Bosi 

(1985) entendem que a oposição entre esses dois tipos de expressão é fruto de um preconceito 

residual de classes que sempre fez questão de dissociar a arte (o mundo dos intelectuais 

privilegiados) das coisas mundanas e práticas do real. Segundo Eco (2001), esse julgamento 

traz em si uma vontade de retornar a um período no qual as obras eram acessadas por uma classe 

apenas, uma época na qual as expressões criativas não estavam à disposição de todos.  

É nesse contexto que, de acordo com Shusterman (1998), disseminou-se uma noção: a 

ideia de que para dialogar com a vanguarda (e é socialmente positivo associar-se a essa 

orientação expressiva) as manifestações criativas precisam ser impopulares, o que faz com que 

as obras de “qualidade” sejam aquelas inacessíveis a uma maioria, dialogando, 

consequentemente, com as preferências de uma minoria privilegiada de gosto sofisticado. Por 
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esta ideia fixa, tudo o que acaba ganhando a aprovação popular e foge dos pilares da erudição 

é:  

[...] relegado a um domínio artístico inferior e qualificado pejorativamente de 

kitsch, divertimento ou ‘indústria’ de cultura popular. Sua apreciação e o 

status de seus admiradores são declarados culturalmente ilegítimos, de tal 

forma que, no lugar de unificar a sociedade humana com o seu poder 

comunicativo, a arte vem dividi-la entre os amadores da verdadeira arte e a 

massa cega que se embriaga com seus falsos substitutos (SHUSTERMAN, 

1998, p. 43) 

Em Apocalípticos e Integrados, Eco (2001) estabelece uma classificação que tornou-se 

referencial sobre o tema. O autor denomina o grupo representado pela elite preconceituosa 

como apocalípticos por apresentarem um padrão discursivo que enxerga com pessimismo as 

transformações promovidas pela era da reprodutibilidade técnica e seus meios de massa, 

enquanto enxerga na mesma discussão um outro núcleo de ideias representado pelos integrados, 

cuja característica central é a defesa dos benefícios dessas novas formas de expressão, haja vista 

o seu grande potencial de democratização5.  

Umberto Eco (2001) entende como natural todo esse choque entre apocalípticos e 

integrados que demarcou território com o advento de manifestações que flertam com o 

tradicional através de uma semelhante produção de efeitos, mas que seguem um caminho oposto 

em sua produção e recepção. Trata-se de um movimento comum na história das sociedades: 

toda modificação de instrumentos culturais põe em crise um modelo cultural que o precedeu e 

que ainda é muito forte, ou seja, a experiência singular (novo) entra em choque com o repertório 

de experiências acumuladas (tradição) e toda a sua carga valorativa6. 

É preciso salientar, contudo, que esse choque entre o que já está estabelecido e o que 

chega ao receptor não é privilégio das experiências proporcionadas pelas obras de “baixa 

                                                           
5 Tanto Umberto Eco (2001) quanto Richard Shusterman (1998) ponderam que não são todas as críticas 

a cultura de massa que devem ser entendidas como expressões de um esnobismo das classes detentoras 

de capital econômico ou simbólico, já que alguns dos apontamentos sobre os mass media são plausíveis 

e se justificam e determinadas preocupações com a erudição e a vanguarda são positivas. Ao mesmo 

tempo, os autores também entendem que no discurso de alguns defensores da cultura de massa existem 

colocações questionáveis e muitas delas pecam pela excessiva inclinação à ideia da livre-circulação, 

raramente considerando como determinante em suas análises a origem dessas produções, sua submissão 

às leis de mercado e um risco concreto de empobrecimento intelectual e sensível. 

6 Ao entendermos esse conflito como um choque entre a tradição e o novo, reforçamos que estamos 

tratando do atrito entre determinados gostos e padrões de leitura legados por experiências receptivas 

passadas (tradição) e o estabelecimento de uma nova relação fruitiva (novo). Assim, a definição do que 

seria a tradição ou do que seria o novo depende do referencial assumido, ou seja, depende daquilo que 

o receptor encara como norma universal de leitura.  
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cultura”, o contrário também ocorre com muita frequência, tendo em vista que na sociedade em 

que vivemos as marcas dos produtos da indústria cultural também conquistaram um certo 

caráter normativo, tornaram-se tradição e desenvolveram igualmente no receptor uma certa 

segurança e comodismo nas suas vivências estéticas. Nesse sentido, determinadas obras de 

vanguarda também podem ser rejeitadas porque são assumidos como parâmetro e norma 

universal para uma “boa obra” certos elementos, recursos e estratégias estéticas e narrativas da 

indústria cultural. Diante disso, será importante ao longo das análises empreendidas por esse 

trabalho entender que tradições de leitura das obras cinematográfica são utilizadas como 

“chaves analíticas” pelos agentes em questão (críticos e diretores) e como os filmes que são 

objeto dessa recepção atendem ou promovem um atrito com os cânones desse espaço de 

negociações sobre o valor das obras.  

O que é preciso reforçar é que, em parte dos casos, o choque entre o novo e o antigo 

impulsiona um discurso valorativo, ou seja, o agrupamento daquilo que pertence a uma “alta 

cultura” e daquilo que é “baixa cultura”, do que é “bom” e do que é “ruim”, do que é “arte” e 

do que “não é arte”, e estas posições tendem a não oferecer uma reflexão sobre a própria fruição. 

Valverde (2007) entende que não existe razão para estabelecer um abismo qualitativo entre o 

que é considerado artístico e o restante das operações humanas até porque, na perspectiva do 

autor, tudo que tem interferência da ação do homem apresenta uma “artisticidade” implícita. 

No mesmo sentido, Alfredo Bosi (1985), usando a noção de Platão sobre a arte, afirma que todo 

movimento do homem conduzido no intuito de modificar uma forma oferecida pela natureza é 

dotado de caráter artístico, o que fazia com que os gregos englobassem no conceito de arte não 

apenas a música, a poesia ou o teatro, mas também o artesanato, que, com o tempo, foi 

pejorativamente relegado a atividade mundana. Assim, as sucessivas distinções sociais entre as 

práticas criativas a partir das suas inclinações com o “artístico” revelariam uma certa insipiência 

analítica.  

Richard Shusterman (1998) entende que a própria conceituação de arte pela teoria estética 

sempre foi turva, e ressaltamos que recorremos a esta discussão por entender que no seu âmago 

ela traz ponderações pertinentes a respeito do modo como classificamos as coisas do mundo 

sensível, entre elas o cinema, como “boas” ou “ruins”. Utilizando como referência os trabalhos 

de Morris Weitz, George Dickie, John Dewey, entre outros, Shusterman (1998) traça uma 

trajetória das ideias que surgiram em torno da arte na estética para chegar à conclusão de que 

mais importante do que detectar a arte ou a “não arte” nas coisas é preocupar-se com a 

experiência estética, com a fruição e os efeitos causados pelas coisas sensíveis em nós.  
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Através de Weitz, Shusterman (1998) pontua que a arte não possui uma essência ou um 

conjunto de propriedades. O “valor artístico” seria um conceito aberto e mutável definido por 

fatores alheios à própria “artisticidade” e suscetível às mudanças sociais no decorrer do tempo. 

Nesse sentido, “Mesmo se pudéssemos descobrir um conjunto de condições determinantes que 

englobassem todas as obras de arte, isso não garantiria que a arte futura se conformaria a esses 

limites” (SHUSTERMAN, 1998, p. 25).  

 Portanto, na interpretação do autor, definir o que é arte a partir de um conjunto de 

propriedades essenciais e universais ao artístico de maneira irredutível é um equívoco. Ainda 

que a busca daquilo que se reconhece como a essência da obra de “qualidade” eventualmente 

integre os discursos valorativos, as relações sociais (posições políticas, as culturas e as 

ideologias dos sujeitos e das sociedades) transformam as noções do que é “bom” e do que é 

“ruim” nos espaços de discussão.  

Richard Shusterman (1998) entende que tal compreensão tem vinculação com a teoria 

institucional da arte de George Dickie, segundo a qual seria artístico tudo aquilo que um ou 

mais sujeitos, agindo em nome de uma instituição social, o meio artístico, conferem o status de 

“passível de apreciação”. Nessa linha interpretativa, Monclar Valverde (2007) chega a citar o 

exemplo do artista plástico Marcel Duchamp que provocou o público ao colocar um urinol em 

uma galeria e trazer a perspectiva de que aquele objeto seria alçado a categoria de arte não por 

características intrínsecas a ele, mas por todo um contexto que fez as pessoas o valorarem 

enquanto tal (o local em que ele foi exposto, o próprio nome de Duchamp associado àquela 

ação etc.). É, portanto, questionável a existência de substância artística nas expressões que nos 

permitam classificá-las enquanto “boas” ou “ruins” por esses critérios, tornando as convenções 

e pactos sociais elementos muito mais fortes nesses processos avaliação qualitativa. Nesse 

sentido, ainda que, eventualmente, os agentes dos espaços de discussões sobre as obras em 

circulação venham a conferir valor a elas através de critérios e argumentos embasados em 

conhecimentos formais sobre a própria expressão em debate, tais posicionamentos apresentam  

estruturas de distinção social através de “gostos” específicos que antecedem a própria obra 

fílmica em sua singularidade e consolidam “chaves de avaliação”.  

Como já antecipamos ao mencionar a contribuição teórica de Walter Benjamin (1994) 

para o tema, o advento da reprodutibilidade problematizou ainda mais essa tentativa de 

compreender os critérios de classificação valorativos. Expressões como o cinema e a fotografia 

fizeram com que os teóricos passassem a reivindicar uma ampliação dos horizontes da 
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“artisticidade” concebendo então uma variação da própria filosofia das artes, a estética da 

comunicação. Autores como o brasileiro César Guimarães (2006) passaram a argumentar que 

se tivermos como foco a produção de efeitos em uma experiência estética seriam dissolvidas as 

barreiras que separavam hierarquicamente as expressões inclinadas ao artístico e os demais 

acontecimentos do mundo.  

Na estética clássica, pontua Guimarães (2006), havia um entendimento de que as 

manifestações eminentemente artísticas são criadas especificamente para a produção de 

sensibilidades. Assim, como conclusão lógica, a experiência estética só viria da arte, afinal ela 

é feita para exercer esta função. Ocorre que, segundo interpretação do próprio autor, os teóricos 

da estética da comunicação passam a entender que aquele valor que antes era atribuído às 

propriedades de um tipo específico de objeto passa a ser buscado e compreendido como 

pertencente às relações que o receptor estabelece com as coisas do mundo. O valor não está na 

matéria, mas é externo a ela e é alcançado verdadeiramente através da dinâmica sujeito-objeto.  

Imbuídos do intuito de mutação da própria teoria, entendendo que as experiências 

estéticas são passíveis de ocorrer em objetos oriundos de uma esfera diversa das artes 

tradicionais, sejam as obras da cultura massiva, como o cinema, sejam as coisas do cotidiano, 

como a natureza, os teóricos da estética da comunicação entendem que também há alto valor 

naquilo que está fora dos domínios da narrativa histórico artística.  Dissemina-se na estética a 

noção de que tudo o que se comunica comigo, ou seja, que se apresenta aos meus sentidos, tem 

potencial para gerar experiências tão ou mais intensas no sujeito quanto àquelas proporcionadas 

pelas artes tradicionais. 

A experiência estética não está confinada nos limites restritos da prática 

artística historicamente definida e não é sujeita, portanto, ao controle 

exclusivo daqueles que dominam essa prática e determinam seus objetivos 

internos. Ela pode, então, servir como uma pedra de toque relativamente 

independente ainda que não inteiramente externa para criticar e melhorar a 

prática artística, especialmente quando a intenção é reorientá-la no sentido de 

permitir uma experiência estética mais rica e frequente para um maior número 

de pessoas. [...] Ela existe, em primeiro lugar, na apreciação da natureza, 

inclusive nesta parte da natureza que é o corpo humano. Mas nós também a 

encontramos em rituais e no esporte, nas paradas, nos fogos de artifício, na 

mídia da cultura popular, na ornamentação doméstica e corporal, de tatuagens 

primitivas e pinturas rupestres a cosméticos contemporâneos e decoração de 

interiores e, com certeza, nas inúmeras cenas cheias de cor que povoam nossas 

cidades e embelezam nossa vida cotidiana. (SHUSTERMAN, 1998, p. 38) 

A estética da comunicação permite, portanto, que tiremos o objeto artístico do pedestal 

em que foi historicamente colocado e encontremos como denominador comum de todas as 
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coisas sensíveis de valor a vivência estética. Conforme sublinha Richard Shusterman (1998), 

essa vertente contemporânea da estética possui um cunho ideológico-político que se impõe ao 

ter um objetivo revisionista de deslocar critérios valorativos. A filosofia passa, portanto, da 

busca obsessiva do valor artístico para a requisição de uma procura da produção dos efeitos 

sensíveis, tornando suscetível de análise crítica qualquer distinção valorativa entre as 

expressões da cultura midiática, entre elas o cinema, através das inclinações das suas obras às 

marcas formais socialmente vinculadas a um conceito de “artístico” no campo específico.  

Seguindo o raciocínio de Shusterman (1998) e dos seus contemporâneos, os novos 

caminhos da estética nos levam a promoção de mudanças classificatórias, elevando o valor, por 

exemplo, de expressões da cultura da mídia desdenhadas através do estigma de “mero 

entretenimento” por resquícios adornianos e da postura apocalíptica abordada em Umberto Eco 

(2001). Por essa linha discursiva, o reconhecimento das expressões não está vinculado a normas 

e padrões estilísticos (essência), mas aos efeitos que as coisas sensíveis proporcionam na 

experiência estética.  

Apesar do entusiasmo, Richard Shusterman (1998) pondera, todavia, que a experiência 

estética é um conceito tão ou mais difícil de se definir quanto o de arte, o que poderia trazer 

mais um imbróglio para a polêmica7. Afinal, como a sociedade vai apoiar-se em uma 

conceituação ainda mais imprecisa do que a arte? Como detectar a existência de uma 

experiência estética e mensurar o impacto dos seus efeitos? Para o autor, nenhum trabalho 

conceitual poderia oferecer esta segurança. Segundo Shusterman (1998), a experiência estética 

é uma vivência imediata que pode ser apenas sentida e não descrita ou indicada. Assim, apenas 

a vivência individualizada poderia nos levar para o terreno das certezas.  

O que se torna destacável em todo esse cenário que trouxemos até aqui é a compreensão 

de que, diante de expressões que reformulam concepções tradicionais do que é arte ou, no caso 

em análise, do que é o bom cinema a partir de um olhar que busca incessantemente nessa prática 

um critério de avaliação do “artístico”, uma perspectiva particular deve ser lançada: os pactos 

                                                           
7 Essa noção torna-se ainda mais escorregadia quando Shusterman (1998) afirma que o termo estética 

passou a ser utilizado somente no século XVIII, quando o conceito de arte já era discutido, surgindo a 

provocação de que a experiência estética é dependente da prática artística. Contudo Shusterman (1998) 

esclarece que a experiência estética está associada a produção de efeitos e que, por mais que evidencie 

em suas vivências, interpretações, julgamentos e hábitos apreciativos apreendidos na prática artística, 

as sensações oriundas dela não se restringem a arte. 
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de leitura deveriam ser renovados a cada nova obra ou proposta de execução. Novas fruições 

deveriam demandar diferentes posturas e critérios avaliativos dos seus receptores.  

Georges Didi-Huberman (2011) metaforiza toda esse cenário de tensões afirmando que 

em meio a uma escuridão construída pelos apocalípticos é possível vislumbrar “vaga-lumes”, 

ou seja, lampejos de qualidade e focos de resistência e subversão dentro e fora do sistema. O 

autor faz uma análise sobre a apreciação das coisas sensíveis a partir de escritos do cineasta 

italiano Pier Paolo Pasolini que em 1941 via com pessimismo o cenário cultural do mundo com 

a ascensão de ditadores no poder político e a utilização do cinema como instrumento de 

propaganda das suas ações, ou seja, um cenário de escuridão no qual o filme não era mais usado 

apenas como objeto “artístico”.  

Didi-Huberman (2011) contraria a perspectiva do realizador cinematográfico afirmando 

que os “vaga-lumes” estão presentes a cada nova realidade do mundo, basta que exista um 

esforço do espectador para vê-los. Eles ainda existem e lutam contra todas as adversidades que 

lhes são impostas: 

É somente aos nossos olhos que eles “desaparecem pura e simplesmente”. Que 

eles desaparecem apenas na medida em que o espectador renuncia a segui-los. 

Eles desaparecem de sua vida porque o espectador fica no seu lugar que não é 

mais o melhor lugar para vê-los. [...] Há sem dúvida motivos para ser 

pessimista, contudo é tão mais necessário abrir os olhos na noite, se deslocar 

sem descanso, voltar a procurar os vaga-lumes. (DIDI-HUBERMAN, 2011, 

p. 47-49) 

Assim, Didi-Huberman (2011) reforça a importância do receptor e da sua predisposição 

e adequação a um novo contexto receptivo que exige dele uma postura diferenciada para que 

consiga vislumbrar, em um cenário caracterizado pelas fortes imposições econômicas, algo de 

fato esteticamente valoroso advindo de uma experiência sensível de alta voltagem. Nesse 

sentido, o crítico poderia assumir uma função fundamental de reformulação desses novos 

critérios e olhares, colocando-se em um novo “lugar” a cada fruição, munindo o público de 

novas “chaves avaliativas” e, consequentemente, evitando posições saudosistas e 

conservadoras, afinal, para “conhecer os vaga-lumes, é preciso observá-los no presente de sua 

sobrevivência [...]” (DIDI-HUBERMAN, 2011, p. 52).  
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2.2. REGIME DOS AFETOS 

No tópico anterior deste capítulo, através de autores da estética da comunicação como 

Richard Shusterman (1998) e César Guimarães (2006), destacamos que a noção de experiência 

estética apresenta uma certa dificuldade em sua conceituação. Nessa seção nos deteremos, em 

parte, a uma tentativa de entender as arestas dessa definição, importante para a compreensão 

dos processos de valoração das expressões criativas, nosso objeto de análise, a partir das 

reflexões de alguns autores que entendem a fruição como um processo caracterizado pela 

presença de dois tipos de elementos que dialogam e se confundem: a cognição e os afetos. Dessa 

forma, nos aproximamos daquilo que norteia os sujeitos em suas iniciativas de valoração das 

obras em circulação e consequentemente impulsionam seus processos de consenso e disputa.  

Ricardo Barbosa (2006) afirma que, na experiência estética, os elementos cognitivos e os 

afetivos estabelecem relações de tensão e fusão que fazem com que a valoração seja uma mescla 

dos dois. Na experiência estética e, consequentemente, na valoração dos objetos estéticos 

oriundos dela, a razão se apresenta coberta de sentimentos e os afetos se revestem de razão 

argumentativa. Cognições e emoções, portanto, se entrelaçam na atribuição de um juízo e de 

um significado da obra para um determinado grupo social.  

Gilles Deleuze e Félix Guattari (2010) entendem esses elementos como “perceptos” e 

“afectos”. Os “perceptos” têm relação com a própria existência do objeto, seriam os 

componentes que se apresentam aos sentidos físicos do sujeito (som, luz, imagem) e que, a 

partir de uma determinada articulação expressiva do homem, proporcionam uma dada leitura. 

Já os “afectos” ensejam relações mais “aleatórias” de gosto, são extra objeto ainda que surjam 

a partir dele, e têm vinculação com contextos psíquicos, históricos, sociais etc.  

Nesta dissertação, voltaremos as atenções a esses “afectos” que, conforme será visto, 

apresentam-se como elementos fundamentais para fomentar, impulsionar e moldar gostos, além 

de motivar os agentes do campo a se envolverem em acalorados debates públicos nos media 

sobre os próprios media.  

Para Monclar Valverde (2007), o elemento não cognitivo da fruição está no âmbito da 

empatia, da conexão emotiva com a obra, uma relação que nem mesmo o receptor consegue 

descrever ou precisar a sua origem, trata-se do que o autor chama de “cognitividade sem 

cognição” manifestada por um gosto, um “outro saber”, uma resposta e uma compreensão da 

obra que:  
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[...] 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. [...] 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. (VALVERDE, p.170) 

Assim, essa “cognição sem cognitividade”, na visão de alguns, paixões, são marcadas 

pela intensidade e pela força. Herman Parret (1997) chega a mencionar uma categoria estética 

que tem estreita relação com esta seara das paixões, o sublime. Tratado por Parret (1997) como 

uma ambiência de sedução pois seria marcado por uma “dominação” das faculdades do sujeito, 

o sublime, segundo o autor, começou a ser abordado pela estética no século XVIII como a 

categoria máxima de valoração, seguida do belo. O sublime deixaria o receptor em contato com 

a obra em estado de suspensão, de arrebate, afirma Parret (1997). Enquanto o belo estava 

associado ao resultado máximo de uma obra cuja qualidade era atestada por uma tradição 

artística, o sublime estaria vinculado a uma espécie de estado transcendental proporcionado 

pelo contato com a expressão, o choque, a surpresa e a inquietação diante de um sujeito que se 

vê sem bases sólidas para estabelecer qualquer espécie de julgamento diante daquilo que tem 

presença física, e que, por alguma razão, se sente atraído e impactado por aquilo.  

Monclar Valverde (2007) afirma, contudo, que apesar de todas as reflexões da estética 

em torno dos afetos existe uma certa tradição que procura desvincular o universo das paixões 

de qualquer reflexão sensível. O crítico literário Hans Ulrich Gumbrecht (2010) dedicou parte 

de sua carreira a contestar o que entende como um cartesianismo do mundo sensível propagado 

por uma certa tendência aplicável às Humanidades que hipervaloriza o âmbito da produção de 

sentido e desvaloriza aquilo que vivenciamos fora dos domínios da busca por interpretações 

cognoscíveis. O que não é cognoscível é entendido por Gumbrecht (2010) como um impacto 

manifestado pelos sentidos do nosso corpo diante de uma matéria, o que ele denomina como os 

efeitos produzidos pela presença.  

Gumbrecht (2010) deixa claro que o alvo de seus questionamentos não é a existência de 

efeitos do cognitivo nos processos de recepção, mas sim a sua primazia social que, 

consequentemente, traz à tona uma desvalorização sistemática e improdutiva daquilo que não 

é hermenêutico no campo. Segundo o autor, qualquer experiência é marcada pela coexistência 

entre efeitos da presença e efeitos de sentido, não há porque sobrepor um ao outro. Para 

Gumbrecht (2010), esta primazia do sentido tem origem no Renascimento, quando o homem 

passou a ver o mundo como um observador externo e não como parte dele. Nesse momento da 

história da civilização, o homem passa a se ver como uma entidade puramente intelectual e a 
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cognição lhe é suficiente na sua relação com as coisas. Surge também a noção de que a matéria 

teria sentidos intrínsecos escondidos e que cabe a esse homem o desafio de desvendá-los. O 

âmbito da reflexão hermenêutico passa então a ser a esfera funcional do mundo moderno.  

 

Esse quadro histórico apresentado por Gumbrecht (2010) nos faz entender determinadas 

concepções consolidadas até os dias atuais. São evidências da primazia dos efeitos de sentido 

presentes no nosso cotidiano: a utilização do termo “profundo” para designar algo de grande 

valor (nesse sentido, tudo que é dotado de “profundidade” oferece uma interpretação mais 

complexa a respeito de um dado fenômeno); e a noção de que a qualidade de uma experiência 

e, consequentemente, do seu relato depende da distância mantida entre receptor e objeto, assim, 

quanto menos “envolvimento emocional” com a obra, melhor será o seu juízo ou análise sobre 

ela. Estas definições habitualmente detectáveis no cotidiano, sobretudo das civilizações 

ocidentais, estão vinculadas à compreensão dominante de que evitar ou negar qualquer reação 

do nosso corpo aquilo que nos é apresentado como físico é um modelo de conduta que nos 

levaria a uma excelência crítica. 

Como mencionado anteriormente, o que Gumbrecht (2010) propõe é um contato com as 

coisas do mundo fora desse modelo cartesiano imposto desde o Renascimento. O autor se 

contrapõe a esta primazia argumentando, por exemplo, que os momentos de intensidade 

emocional provocados pela produção dos efeitos da presença são anteriores à própria produção 

de sentidos e são eles e não uma pretensa necessidade de interpretações do mundo que nos 

motiva a ter mais experiências estéticas e a desejar elaborar reflexões sobre elas. Contudo, de 

acordo com Gumbrecht (2010), a supervalorização da cognição é tão forte e está tão 

internalizada no nosso comportamento que faz o receptor, no momento de sua experiência, 

interromper o mais rápido que pode os seus momentos de intensidade emocional e buscar o 

acionamento da produção de interpretações, afinal, no cartesianismo do mundo não é desejável 

se perder entre fortes emoções.  

A coexistência entre efeitos da presença e efeitos do sentido em todas as nossas relações 

com as coisas do mundo revela, portanto, uma configuração marcada por tensões. No campo 

das discussões sobre as expressões criativas, conclui Gumbrecht (2010), não existe uma 

complementaridade entre cognição e afetos, mas uma convivência marcada por disputas e 

conflitos constantes e que são sempre detectadas nas tentativas de relato da própria experiência 

estética, que pode vir através de uma “fala” comum ou sistematizada na forma de um texto 

crítico, por exemplo. O que acontece com frequência é que se vive:  
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 [...] essa simultaneidade como uma tensão ou como uma oscilação. É 

essencial o argumento de que, nessa constelação específica, o sentido não 

ignorará, não fará desaparecer os efeitos de presença, e a presença física – não 

ignorada – das coisas (de um texto, uma voz, uma tela com cores, um drama 

interpretado por um grupo de teatro), em última análise, não reprimirá a 

dimensão de sentido. [...] não é uma relação de complementaridade, na qual 

uma função atribuída a cada uma das partes em relação à outra daria a 

copresença das duas a estabilidade de um padrão estrutural. Ao contrário, 

podemos dizer que a tensão/oscilação entre efeitos de presença e efeitos de 

sentido dota o objeto da experiência estética de um componente provocador 

de instabilidade e desassossego. (GUMBRECHT, 2010, p. 137) 

Assim, retornamos à noção de que esta relação entre cognições e afetos é tão intensa que 

inevitavelmente os elementos se confundem. Os próprios afetos são movidos por esta 

instabilidade e dificuldade de detecção. Herman Parret (1997) , por exemplo, entende que todo 

pathos (paixão) passa por dois estágios. O primeiro é caracterizado por uma força avassaladora 

e incontrolável que o sujeito não consegue entender bem de onde surge e o segundo é marcado 

pelo que denomina de pathos razoável, que vem a ser um sentimento decodificado, já 

compreendido e discernido por aquele sujeito que o vivenciou. É segundo esse princípio que os 

sujeitos conseguem expressar em palavras suas emoções acerca de uma obra ainda que, como 

aponta o próprio Parret (1997), ao passar por restrições gramaticais, jamais resgatem tais 

sentimentos na íntegra.  

O hibridismo representado pelo pathos razoável de Herman Parret (1997) nada mais é do 

que a constatação das contradições inerentes às relações entre racionalidades e emoções citadas 

por Gumbrecht (2010). Nas vivências estéticas e nas valorações das obras decorrentes delas, a 

paixão é racional e o raciocínio é afetivo, ou seja, o cognitivo e o não-cognitivo não são 

complementares, mas apresentam uma relação tensa através de hibridismos que torna difícil 

distinguir um ou outro elemento na relação com as obras.  

Para Herman Parret (1997), há um elemento das paixões que nos faz colocá-las como 

moderadoras dos nossos juízos e das nossas valorações sobre as coisas do mundo. Segundo o 

autor, as paixões têm relação com a formação de crenças, são elas que favorecem as suas 

consolidações, ao passo que as crenças são fundamentais para fazer as paixões serem 

despertadas nos sujeitos. O autor, portanto, estabelece uma relação de interdependência entre o 

juízo de valor e a paixão (algo como “amo o que valorizo e valorizo o que amo”), que será 

muito útil para a compreensão das relações acaloradas entre a crítica especializada e os diretores 

de cinema em torno das valorações das suas obras. Parret (1997) entende que se alguma coisa 

nos desperta fortes emoções significa que nela existem elementos que valorizamos, e vice-

versa. De acordo com o teórico, seria esse componente emocional que nos mobilizaria a agir 
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em um campo de circulação de informações sobre obras e experiências e não uma propensão 

dos sujeitos a um movimento de reflexão estritamente cognitivo.   

Como relato de uma experiência estética, a crítica de cinema traz em si os atritos inerentes 

a coexistência dos elementos cognitivos e afetivos que abordamos ao longo deste tópico. Sobre 

esse tema, é preciso sublinhar que, apesar da prevalência do cartesianismo nas relações no 

mundo, para Jorge Cardoso Filho e Dilvan  Azevedo (2013), o crítico contemporâneo já não 

tem o constrangimento de trafegar pelo terreno dos afetos e, consequentemente, de manter com 

o leitor uma relação muito mais próxima do que antes.  

Cardoso Filho e Azevedo (2013) afirmam que a pós-modernidade alterou a maneira do 

crítico cultural expressar o seu juízo e construir a sua autoridade discursiva. Para eles, a crítica 

contemporânea dialoga com o seu leitor não apenas através da capacidade de interpretação das 

obras, mas também por meio de uma retórica emotiva que o faz o seu autor compartilhar gostos 

com seus receptores. O produtor do discurso crítico passa a desejar não apenas que o seu leitor 

seja convencido da sua leitura formal sobre a obra, mas também dos sentimentos que devem 

ser nutridos por ela, o que faz com que a sua autoridade seja construída pela via da identificação. 

Em uma realidade na qual a autoridade do crítico é turva já que os discursos críticos são 

dispersos e se multiplicam, tornando difícil identificar os profissionais que mereçam ser 

seguidos e tomados como guias das relações fruitivas, o afeto passa a ter importância 

fundamental. O crítico, então, passa a construir sua autoridade no campo a partir da sua 

capacidade de gerar empatia no seu público-leitor. Nesse sentido, também passa a ser assumido 

como objetivo da crítica a promoção da afirmação de gostos. “Não basta que o interlocutor 

entenda o que se está afirmando, é preciso convencê-lo, e, às vezes, fazê-lo sentir o mesmo que 

outrem” (CARDOSO FILHO; AZEVEDO, 2013, p.11)8 

Cardoso Filho e Azevedo (2013) entendem que, por meio desse modus operandi, o agir e 

o falar ordinário do fã apaixonado, a “fala” que sempre esteve mais disponível aos afetos do 

que a crítica cultural produzida pelas instâncias legitimadas, acabou reinventando os processos 

críticos contemporâneos na maneira como o texto crítico já não tem mais receio de expor certos 

                                                           
8 Segundo Cardoso Filho e Azevedo (2013), esse movimento de revalorização dos afetos parte de um 

interesse cada vez maior em institucionalizar a “fala” ordinária do fã. Os autores entendem que a 

facilidade de veiculação do discurso ordinário e de intensa carga emocional em sistemas de 

recomendação, redes sociais e resenhas de produtos online acabou remodelando a linguagem crítica, 

antes muito mais autoritária e distante do seu público.  
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gostos cultivados e compartilhados. Tem sido percebida na crítica, portanto, uma dinâmica 

expressiva que preza não somente pela avaliação formal das obras, mas também por declarações 

abertamente apaixonadas ou raivosas sobre aquilo que elas avaliam, uma recuperação da 

dimensão afetiva da experiência estética que é tão reivindicada no trabalho de Hans Ulrich 

Gumbrecht (2010) e que fora perdida pelo cartesianismo do mundo, como o autor afirma.  

Esta lógica dos afetos, na visão de Cardoso Filho e Azevedo (2013), vai de encontro a 

uma crítica autoritária que encerra discussões a partir da veiculação de um discurso sobre a 

obra. Esta crítica que busca a dimensão afetiva acaba mobilizando intensos e, por vezes, 

intermináveis debates sobre os gostos no espaço social de negociação acerca do valor das obras.   

A crítica com alta carga afetiva tem o potencial de gerar reações de igual intensidade 

emotiva, sobretudo de realizadores cinematográficos inconformados com alguns pontos de vista 

expressos por meio dela. Se de um lado a nova roupagem do gênero oferece a possibilidade de 

um juízo que pode se materializar na forma de uma “declaração de amor” a obra, por outro lado 

também abre espaço para análises marcadas pelo ressentimento, pela “raiva” e toda sorte de 

emoções. Os debates sobre as expressões criativas, portanto, vão além do diálogo racionalmente 

fundamentado.   

Através de uma analogia entre a troca de experiências estéticas dos sujeitos e o ato de 

“conversar”, Ricardo Barbosa (2006) evidencia como os afetos influenciam nossas valorações 

e mobilizam debates marcados por ânimos intensos como os que acabaram de ser 

dimensionados e que serão vistos mais adiante no confronto entre críticos e diretores de cinema. 

Os ânimos à flor da pele acontecem porque, segundo Barbosa (2006), qualquer debate é 

caracterizado pelas posturas de entendimento e aceitação. O entendimento é a compreensão que 

um dado sujeito tem das razões que tornam uma determinada fala aceita por quem a formulou 

e por um terceiro que a ouviu e também adere a ela. Já a aceitação entra na esfera subjetiva, ou 

seja, o sujeito não só entende uma fala como está de acordo com ela, tem uma inclinação pessoal 

com as suas articulações, ela toca no seu íntimo, nas suas emoções.  

No âmbito das “conversas” de cunho valorativo, afirma Barbosa (2006), adentra um outro 

elemento que eleva as tensões e perpetua o debate público, o argumento. Este terceiro fator 

seria a tentativa de fazer outros aderirem a um discurso que eu entendo e aceito. Portanto, mais 

do que o entendimento e a aceitação das razões de se gostar de uma obra, o discurso valorativo 

põe em jogo as defesas de um gosto e o anseio de convencer terceiros sobre um ponto de vista 

e sobre um sentimento em torno do modo de se fazer as coisas no espaço social.  



34 
 

As observações de Ricardo Barbosa (2006), Jorge Cardoso Filho e Dilvan Azevedo 

(2013) acerca do discurso valorativo vincula o universo das paixões e dos gostos à identidade. 

De acordo com Monclar Valverde (2007), o gosto é um reflexo da identidade do sujeito, ou 

melhor, de um coletivo com o qual o receptor se identifica.  

Valverde (2007) entende que a expressão de um gosto faz vir à tona vínculos sociais 

tácitos mais fortes que os acordos e contratos explícitos e que esse compromisso identitário faz 

os sujeitos ficarem atrelados a determinados padrões de julgamento. O gosto, portanto, seria 

uma espécie de contrato tácito que mobilizaria os sujeitos a qualificarem as expressões a partir 

do referencial valorativo de uma comunidade que compartilha afetos e da qual esse receptor 

sente-se integrante. Assim, expressar um gosto e valorar uma obra cinematográfica seria uma 

tentativa de afirmação de identidade por parte do crítico ou do produtor de cinema, por exemplo, 

em um campo de múltiplos gostos e valorações em constante tensão pelo reconhecimento. 

Herman Parret (1997) trata do assunto abordando a importância de um sensus communis 

(da comunidade) no juízo. Através das reflexões kantianas sobre o assunto, Parret (1997) afirma 

que sempre que fazemos um julgamento sobre algo, especularemos o juízo que acreditamos que 

os outros tenham sobre esse mesmo objeto de avaliação. Assim, sempre que vamos emitir um 

juízo, nos colocamos no lugar de um outro, mas não um outro qualquer, trata-se daquele outro 

com quem nos identificamos. Portanto, quando uma instância valora algo e expressa esse juízo, 

ela leva em conta o modo como a sua comunidade se posiciona sobre esse objeto ou seus 

similares. Trata-se de um sentimento de “estar-com-os-outros”, de pertencimento, e é nele que 

está calcado o chamado juízo de bom gosto, afirma Parret (1997), um juízo que nos mobiliza à 

persuasão, a tentar convencer todos os demais a aderir a um determinado sentimento sobre as 

coisas. 

Em uma sociedade marcada pela cultura midiática como a nossa, estas noções são 

potencializadas nas relações intermediadas pelos meios de comunicação, assim defende Luís 

Mauro Sá Martino (2010), para quem a construção da identidade e, consequentemente, a sua 

defesa, passa pelas narrativas e discursos disseminados nos media. O autor entende que a partir 

do momento em que se produz uma determinada “fala” sobre algo e se veicula esse discurso 

nos media, certos significados, palavras, expressões e valores passam a ser associados àquele 

objeto. Através do efeito de criar uma espécie de nuvem no entorno de determinadas coisas, os 

discursos fazem com que os sujeitos se sintam integrantes ou excluído de algo.  
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Podemos interpretar, portanto, que há uma sensação coletiva de que quanto mais se coloca 

em evidência certos gostos cinematográficos e se esclarece as noções sobre ele através de 

dispositivos dos media, determinados preconceitos estéticos são quebrados e as expressões de 

“bom gosto” ganham adesão em um movimento que mescla a denúncia do que é ruim e 

iniciativas educativas no intuito de contribuir para formação do que se entende como uma 

sensibilidade cinematográfica coletiva mais apurada.  

  Martino (2010) entende, portanto, que não há como construir identidades sem o suporte 

de representações e discursos midiáticos que compõem o “tecido narrativo” de um grupo, a 

crítica e os comentários dos diretores de cinema sobre os seus próprios filmes veiculados nos 

media seriam um exemplo disso. Assim, podemos entender que os sujeitos, no caso, os críticos 

e os diretores de cinema, ao fazerem suas exposições valorativas sobre as obras em circulação 

por meio de expressões de afetos e gostos estão: a) através do que consideram como o “bom 

cinema” ou o “cinema ruim”, construindo o “tecido narrativo” de um grupo; e b) refletem em 

seus discursos construções valorativas prévias sobre o campo com as quais se identificam.   

O britânico Simon Frith (1996) se alinha a esta perspectiva do assunto quando aborda 

essa dinâmica no diálogo e nas disputas valorativas estabelecidas entre críticos culturais. Para 

o autor, a essência da cultura midiática é o compartilhamento de gostos em uma comunidade. 

Em função disso, inevitavelmente, a distinção entre o que é bom e ruim, faz parte do processo. 

Nesse sentido, não apenas a obra, mas a crítica e todo o relato de uma experiência estética 

também apresenta um potencial de identificação e está atrelado a valores comunitários, sendo 

um texto feito pela e para a comunidade, deixando claro a que grupos os seus interlocutores e 

leitores pertencem. Os gostos e “desgostos” das comunidades seriam uma espécie de extensão 

dos seus próprios integrantes: “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 algum” 9 (FRITH, 

Tradução nossa, 1996, p. 5). 

Discursos valorativos são, portanto, reveladores do próprio sujeito que os produz e dos 

grupos sociais com os quais estabelece vínculos. Os relatos de uma experiência estética e toda 

a carga valorativa que eles trazem nos revelam indícios dos sujeitos que os produzem, nos 

                                                           
9 Tradução para: "Cultural judgements, in other words, aren't just subjective, they are self- revealing, 

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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indicam as suas ideologias e filiações, as comunidades das quais fazem parte e àquelas das quais 

intentam firmar novos vínculos.  

Segundo Martino (2010), o discurso sobre a identidade se orienta no sentido de construir 

uma linha argumentativa na qual o direito de um grupo sobre o outro se justifica. Para o autor, 

o cenário de igualdade de condições para o exercício da comunicação é uma ilusão. Martino 

(2010) afirma que as palavras ganham valor específico se são proferidas por quem tem 

legitimidade de “fala” sobre algo, como um crítico ou um diretor de cinema, por exemplo. Por 

se tratar de um jogo no qual a legitimidade de “fala” tem muita importância, o que, no final das 

contas, mais se disputa nesse cenário específico é a autoridade de se emitir um juízo.  

O que está em jogo através dos movimentos de persuasão desses relatos valorativos, 

conforme as reflexões de Frith (1996) e Martino (2010), são tentativas de afirmação identitária, 

de conquista e de reconhecimento de gostos. Os sujeitos envolvidos nesse cenário, conforme 

Frith (1996), desejam que o espectador tenha fruições com as obras “certas”, mas o que está em 

confronto não são as obras em si e sim a própria identidade, ou seja, a autoridade sobre a 

emissão de um julgamento, disputa-se quem está certo ou errado nesse espaço social.  

Este reconhecimento de uma identidade valorativa que tratamos até aqui não ocorre 

apenas entre os sujeitos que relatam suas experiências, mas também na relação do receptor com 

o que se apresenta aos seus sentidos, a obra. Nesse sentido, Monclar Valverde (2007) entende 

que um sujeito gosta e teria em alta estima uma obra na medida em que se reconhece nela, ou 

seja, em que detectaria nela vestígios de sua identidade, traços com os quais se filia, em que 

existe uma interação comunicativa e não apenas a transmissão de um código a ser decodificado: 

[...] 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. 178) 

Portanto, os nossos olhares sobre as obras em circulação estão condicionados a valores 

provenientes de grupos dos quais fazemos ou desejamos fazer parte. A sensibilidade ativa 

sentidos que ela não consegue controlar pois são instituídos. Mesmo quando estão sozinhos e 

não estabelecem um diálogo direto, produtor e receptor estão “mergulhados em uma existência 

comum” (VALVERDE, 2007, p. 281). Valorar uma expressão criativa significa, portanto, 

fortalecer os laços de pertencimento a uma comunidade que entende um certo modo de se 

expressar como o mais adequado.  
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3. JOGOS, POSIÇÕES E RESPOSTAS SOCIAIS 

Ao final do capítulo anterior, trabalhamos com duas ideias. A primeira entende que o 

elemento afetivo da fruição de um objeto estético enseja discursos valorativos e, 

consequentemente, mantém os sujeitos engajados e estimulados ao debate público sobre a obra. 

A segunda noção que introduzimos diz respeito à compreensão de que ao expressarmos um 

gosto por intermédio de um discurso, estamos afirmando identidades em um cenário no qual os 

grupos se reconhecem e se diferenciam através dos afetos e desafetos cultivados por 

determinados tipos de expressão.  

  Para Luís Mauro Sá Martino (2010), os maiores conflitos em torno desta afirmação de 

identidade surgem em cenários de instabilidade, nos quais determinadas certezas até então 

sólidas são questionadas ou desconstruídas. Segundo Martino (2010), a identidade sólida e 

única, formada por práticas, ações e noções, é resultado de condições sociais (e psicológicas) 

específicas. Os discursos afirmativos sobre esta questão constroem um conhecimento no qual 

o direito de um grupo sobre outro se justifica, conforme entendimento do mesmo autor. Tendo 

em vista este cenário instável fomentador de disputas e consensos em torno de gostos 

representativos em uma dada esfera de negociações, acreditamos ser pertinente recorrer ao 

trabalho do sociólogo francês Pierre Bourdieu que, ao longo de diversas obras, desenvolveu a 

noção de campos de produção e consumo de bens simbólicos e se debruçou sobre as dinâmicas 

distintivas empreendidas pelos seus agentes sociais através de estudos teóricos e empíricos em 

obras referenciais como As Regras da Arte, A Distinção e Razões Práticas. 

Antes de adentrar nas construções conceituais de Bourdieu, é preciso deixar claro que o 

presente trabalho não tem como intenção a utilização de seu legado conceitual como orientação 

metodológica cerrada. Ainda que o autor seja fundamental para a pesquisa, sobretudo nesse 

momento da construção do arcabouço teórico, pois fornece subsídios para que façamos uma 

reflexão sobre as dinâmicas comunicativas para além da experiência estética e possamos 

entender o “funcionamento” do espaço social e dos agentes que atuam nele, não recorreremos 

apenas a Bourdieu durante as análises.  

Ao iniciar as reflexões desse capítulo, as concepções de Pierre Bourdieu sobre os campos 

e seus agentes serão utilizadas como um dos recursos para entendermos como as disputas e os 

consensos entre as instâncias valorativas do cenário cinematográfico em estudo, o do cinema 

brasileiro, são concebidas e mobilizadas. Após as discussões estimuladas pela teoria de 

Bourdieu, adentraremos em reflexões sobre as funções sociais da crítica e do diretor de cinema, 
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tradicionalmente reconhecido como autor cinematográfico, e finalizaremos esse terceiro 

capítulo com algumas considerações sobre as dinâmicas do espaço social em estudo a partir de 

José Luiz Braga (2006) e sua concepção de sistema de respostas e interações sociais sobre a 

mídia. Ao adicionarmos tais noções ao que já fora discutido no segundo capítulo da dissertação, 

conseguiremos então formatar uma orientação metodológica para a análise que pretendemos 

realizar nesta pesquisa.  

 

3.1. QUESTÃO DE HABITUS 

Nesta seção do capítulo, como já antecipamos, serão trabalhados alguns conceitos 

desenvolvidos pelo sociólogo Pierre Bourdieu sobre os campos de produção e consumo de bens 

simbólicos, sobretudo os elementos que mobilizam o juízo e, consequentemente, a distinção 

social, segundo a percepção do autor. A maioria destas reflexões serão extraídas dos trabalhos 

de Bourdieu em A Distinção: crítica social do julgamento e Razões práticas: sobre a teoria da 

ação, selecionados por entendermos que são obras pertinentes para a compreensão dos temas 

trabalhados, porém serão feitas algumas menções a noções articuladas em As Regras da Arte: 

Gênese e estrutura do campo literário já que este é um dos livros seminais do sociólogo.  

Antes de adentrarmos em algumas noções conhecidas no trabalho de Pierre Bourdieu, 

como o campo ou o capital, é preciso que se compreenda a perspectiva do autor sobre algumas 

das questões levantadas por esta dissertação, como a exposição de um juízo e a valoração das 

expressões criativas no espaço social. Nas palavras do próprio Bourdieu (2011), o autor recusa 

uma maneira substancialista de pensar seus objetos, ou seja, uma perspectiva que assume que 

os sujeitos realizam certas ações por características intrínsecas a eles. Para o autor, as práticas 

e as preferências (ou gostos) na sociedade são moventes porque são oriundos dela e do lugar 

que os sujeitos ocupam nos espaços sociais. Bourdieu (2011) entende que todo ato tem 

interesse, mesmo aquele que se coloca como desinteressado, como acontece nas ações do 

mundo intelectual, pois toda ação é influenciada por uma posição ocupada pelo sujeito. Nas 

esferas de atuação dos agentes, entende Bourdieu (2011), também são estabelecidos jogos que, 

por serem movidos por ações humanas, possuem um interesse específico, ou seja, apresentam 

um alvo, uma razão de ser, assim nenhum sujeito age gratuitamente. 

  Existem alguns equívocos legados por uma tradição argumentativa que, segundo 

Bourdieu (2011), tendem a levar teóricos e os agentes do próprio campo a negarem o interesse 

presente nas suas práticas e a qualificarem os seus atos como “desinteressados”. A primeira 
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base da defesa pela existência de um ato desinteressado realizada por terceiros a ser esmiuçada 

pelo sociólogo é a tradicional vinculação do interesse a uma motivação de ordem estritamente 

econômica. Esta noção é desconstruída por Bourdieu (2011) quando ele afirma que cada espaço 

tem sua lógica de funcionamento, ou seja, neles existem interesses de ordem não econômica 

que acabam revelando-se tão ou mais fortes que o capital financeiro que, por sua vez, não é o 

único elemento de cobiça nesses espaços. Assim, para que o próprio fator econômico seja 

entendido nessas esferas de negociação é preciso relacioná-lo com lógica particulares que 

mobilizam esses ambientes.  

Existem interesses de outra ordem e acreditar que toda ação tem somente um alvo 

econômico é aderir a um certo “economicismo” da própria vida, como afirma o autor. Em 

campos de produção ou consumo de bens simbólicos, por exemplo, Bourdieu (2011) entende 

que os capitais simbólicos são os grandes propulsores das práticas sociais.  

Assim, poderíamos entender que compõem o capital simbólico e, consequentemente, se 

constituem como alvo das ações nos espaços sociais elementos como a consagração 

profissional, a sustentação de uma proposta de ação valorada pelos agentes, a construção de um 

nome no mercado etc. Todas estas hipóteses nos levam à compreensão de que, quando as 

instâncias valorativas do diretor e da crítica entram em disputa ou consenso, existem outros 

interesses em jogo além do financeiro, como o reconhecimento e a consagração dentro do 

próprio campo, busca-se construir uma autoridade discursiva no debate público, como 

concluem Simon Frith (1996) e Luís Mauro Sá Martino (2010), abordados no capítulo anterior.  

A segunda noção que tradicionalmente motiva a camuflagem ou a negação do interesse 

presente em uma ação ou “fala” é a concepção de que ele é algo consciente ou racional. 

Bourdieu (2011) se contrapõe a esta visão afirmando que os interesses podem ser inconscientes 

já que os agentes de qualquer campo estão “presos” ao que ele chama de illusio. Trata-se de 

uma crença de que o jogo social é importante, para ser mais preciso, esses sujeitos acreditam 

que vale a pena arriscar no campo, continuar nele, participar de suas intensas discussões, creem 

que tudo isso trará contribuições coletivas e individuais, entre elas a acumulação de capitais e, 

consequentemente, a conquista de posições melhores no campo, tópico que será discutido mais 

adiante.  

De acordo com Bourdieu (2011), a illusio é a crença em uma “luta” que só tem valor para 

quem faz parte do jogo proposto pelo espaço social, afinal são esses sujeitos que acumularão 

capital, mudarão de posição e podem alterar a ordem de importância dos elementos desse 
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ambiente a partir de suas interferências. Portanto, esses agentes encontram-se envolvidos no 

jogo e creem que investir em seus alvos trarão alguma espécie de recompensa, “[...] há um 

acordo oculto ou tácito a respeito do fato de que vale a pena lutar a respeito das coisas que estão 

em jogo no campo” (BOURDIEU, 2011, p. 141). 

Assim, a partir das ideias de Bourdieu (2013), chegamos a um primeiro entendimento 

neste tópico: há uma razão para agentes, como os críticos e os diretores de cinema, agirem como 

agem. Esta razão, nem sempre é consciente, muitas vezes é guiada por uma crença e sustentada 

por outro elemento abordado pelo mesmo autor, o habitus. Na perspectiva de Pierre Bourdieu 

(2013) habitus é uma espécie de “espírito” estruturado para determinadas concepções sobre as 

coisas do mundo, uma predisposição a uma postura ou pensamento específico que os agentes 

adquirem em função de suas posições no espaço social: 

A cada classe de posições corresponde uma classe de habitus (ou de gostos) 

produzidos pelos condicionamentos sociais associados à condição 

correspondente. [...] O habitus é esse princípio gerador e unificador que 

retraduz as características intrínsecas e relacionais de uma posição em um 

estilo de vida unívoco, isto é, em um conjunto unívoco de escolhas de pessoas, 

de bens e de práticas. (BOURDIEU, 2011, p. 21-22) 

O conceito de habitus é um dos pilares do trabalho do autor e já foi esmiuçado por alguns 

dos seus comentadores, como Alicia Gutiérrez (1994) que o interpretou como uma 

subjetividade socializada ou um sistema de condições duráveis associadas a uma determinada 

posição no espaço social, mas que não são imutáveis pois estão suscetíveis a reformulações ao 

entrarem em contato com as mudanças de pensamento, prioridades e preferências do próprio 

agente e, consequentemente, das mudanças de posição desse sujeito na sua própria esfera de 

atuação. Loïc Wacquant (2007), por sua vez, salienta que apesar de ter sido explorado com mais 

profundidade por Bourdieu, o habitus é um conceito antigo que nos remete aos trabalhos de 

Aristóteles sendo “[...] um  estado adquirido e firmemente estabelecido do caráter moral que 

orienta nossos sentimentos e desejos em uma situação e, como tal, a nossa conduta” 

(WACQUANT, 2007, p. 65), trata-se de uma interiorização do que é exterior aos agentes, mas 

também se manifesta a partir da exteriorização daquilo que foi interiorizado, ou seja, trata-se 

do “[...] modo como a sociedade torna-se depositada nas pessoas sob a forma de disposições 

duráveis ou capacidades treinadas e propensões estruturadas para pensar, sentir e agir de modos 

determinados” (WACQUANT, 2007, p. 66). Assim, incorporando tais noções ao objeto de 

estudo do trabalho, podemos interpretar o habitus como uma predisposição a certos critérios 

valorativos e gostos resultado da identificação dos sujeitos com um determinado grupo com o 

qual compartilha predileções cinematográficas.  
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Bourdieu (2002, 2013) afirma que o habitus é tão forte que ele é capaz de ser retraduzido 

em outras esferas de socialização por meio de um processo que denomina de homologia de 

posições. Desta forma, é possível que o sujeito adote em esferas diversificadas (exemplo: 

cinema, vestuário, gastronomia) práticas e julgamentos marcados por semelhantes estruturas de 

oposição. As distinções, portanto, deslocam-se e assumem estruturas homólogas. 

Por intermédio desta mesma homologia, Bourdieu (2002) entende que existe uma 

correspondência entre os espaços de produção e consumo dos bens simbólicos fazendo com 

que cada obra tenha o seu público garantido (o público que goste delas). Assim, por exemplo, 

há uma garantia de que cada diretor encontre um crítico que lhe dê respaldo pois se identificará 

com o discurso da sua obra, perceberá que o realizador ocupa no espaço da produção uma 

posição semelhante a sua na esfera do “consumo” cinematográfico.  

Assim, a preferência de determinados extratos sociais por certas obras é entendida a partir 

do momento que compreendemos o que estas práticas representam para determinadas posições 

e nichos valorativos. A título de exemplo, compreendemos o gosto de um grupo pelo Cinema 

Novo ou pela nouvelle vague porque para estes coletivos essas propostas cinematográficas 

representam uma experimentação e uma valorização da linguagem audiovisual, uma “bandeira” 

defendida por eles. Da mesma forma, podemos entender a rejeição desse mesmo estrato social 

por um filme de ação norte-americano por ele representar, na visão desse grupo, o extremo 

oposto daquilo que eles mais valorizam e advogam no cinema.  

Ao afirmarmos que os habitus serão formados pelas posições que os sujeitos ocupam nos 

espaços sociais ou mesmo que eles têm como referencial um grupo que compartilha gostos com 

os quais os agentes se identificam, adentraremos nas noções de campos sociais e posições 

presente no trabalho de Bourdieu (2002). O autor entende que os campos sociais são espaços 

de encontros entre agentes com perspectivas e trajetórias semelhantes, mas também como 

ambientes de oposições e disputas protagonizadas por indivíduos que, apesar de atuarem em 

uma mesma esfera, têm posições opostas acerca de tópicos em comum. Nesse sentido, um 

campo seria um ambiente marcado pela disputa constante por definições legítimas acerca dos 

objetos em discussão. Dessa forma, incorporando tais noções ao objeto de estudo dessa 

pesquisa,  podemos compreender a constituição de um campo do cinema brasileiro do início do 

século XXI, a partir do momento em que visualizamos nele agentes (críticos, diretores, 

produtores etc.) com percepções semelhantes ou distintas sobre as obras cinematográficas em 

circulação. Assim, o cenário que o autor tenta expor nos traz agentes com posições que se 
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expressam por meio de pontos de vista distintos ou semelhantes e o encontro entre eles pode 

proporcionar interações marcadas por atritos ou consensos, já que estes sujeitos tendem a pensar 

e agir de acordo com a quantidade e a qualidade dos capitais que adquirem nos espaços sociais, 

ou seja, de acordo com suas posições nesse ambiente.  

Para compreender como Pierre Bourdieu (2002) define a posição dos agentes em um 

campo é preciso entender um conceito recorrente no trabalho do autor que antecipamos 

brevemente neste capítulo, o capital. Para Bourdieu (2002), os capitais de diversas ordens, 

adquiridos pelos agentes ao longo de suas trajetórias individuais, definem as posições desses 

sujeitos em um determinado espaço10. No entanto, cada esfera de atuação tende a eleger certos 

capitais como determinantes para a definição das posições dos sujeitos e para o funcionamento 

do próprio campo. Esses capitais seriam capitais específicos e é a acumulação deles que 

mobilizam as disputas e os consensos dentro de um espaço.  

Retornando a noção de habitus, interessa pensar que ele é condicionado pela posição que 

o agente ocupa no campo e pelos grupos aos quais se associa ou deseja vincular-se. Como 

elemento que mobiliza ações e julgamentos, o habitus impulsiona práticas de distinção através 

das próprias obras ou das expressões de juízo em torno delas como as críticas e outros tipos de 

resposta ao filme. Bourdieu (2011; 2013) entende que os habitus não são apenas princípio 

gerador de práticas, mas também ajudam a construir um sistema de classificação (critérios 

valorativos) definindo, portanto, as distintas maneiras com que as coisas são valoradas pelos 

agentes, possuindo, portanto, duas capacidades: “[...] capacidade de produzir práticas e obras 

classificáveis, além da capacidade de diferenciar e de apreciar essas práticas e esses produtos 

(gosto) [...]” (BOURDIEU, 2013, p. 162), constituindo dessa forma o “[...] mundo social 

representado, ou seja, o espaço dos estilos de vida.” (BOURDIEU, 2013, p. 162). 

A distinção entre os sujeitos, portanto, é recorrente em discussões valorativas por estar 

associada ao habitus, que, além de gerar práticas, é capaz de fornecer um sistema classificatório 

para os agentes. Inevitavelmente, o julgamento valorativo, portanto, exterioriza aquilo que é 

valorizado por um sujeito e, consequentemente, aquilo que ele nega ou repudia e que pertence 

ao universo de preferências de um outro. Através de julgamentos e da distinção oriunda 

naturalmente dele é como se os agentes, no caso, os diretores de cinema e a crítica especializada, 

                                                           
10 Ao longo dos seus trabalhos, o sociólogo cita capitais de diversas ordens, como, por exemplo, o capital 

econômico (acumulação financeira) e o capital social (trânsito no campo, relações construídas ao longo 

de uma trajetória). 
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deixassem bem claro, através de suas práticas e valorações, suas identidades ou, na perspectiva 

do autor cujo trabalho é analisado nesta seção, as posições que ocupam no campo. Os discursos 

dessas instâncias valorativas expressam quem eles são ou quem eles não são, quem eles desejam 

ser, o que eles representam e o que não representam, a que grupos estão vinculados, que 

perspectivas querem introduzir ou manter nesses espaços socialmente construídos, enfim, as 

instâncias valorativas desejam se distinguir de outros através de práticas que afirmam suas 

posições sociais, suas identidades.  

Nesse sentido, Luís Mauro Sá Martino (2010), autor que mencionamos anteriormente, 

dialoga com Pierre Bourdieu. Martino (2010), entende que os discursos afirmativos de 

identidade são, ao mesmo tempo, reflexivos e auto-reflexivos. Assim, da mesma forma que as 

pessoas se definem em relação a elas mesmas (o que sou), também se formam em relação aos 

outros (o que não sou ou não quero ser e o outro é). Ao assumirmos que o discurso valorativo 

é uma “fala” de distinção entendemos que a identidade está estreitamente vinculada a uma 

definição que lhe traz fronteiras e limites bem definidos na perspectiva de Martino (2010), a 

diferença. A partir desse ponto de vista, podemos entender que um gosto (ou identidade) só se 

legitima a partir de um jogo articulado entre o igual e o diferente, ou seja, lastreado pela 

distinção.  

 

3.2. O CRÍTICO E SUAS ATRIBUIÇÕES 

A respeito da recepção, Pierre Bourdieu (2001) entende que os bens simbólicos 

apresentam uma dupla essência: a fabricação material desse bem e toda a construção simbólica 

em torno dele. Portanto, para ter valor, não basta a materialidade, é preciso que seja construído 

um conjunto de noções em torno da figura do criador e da originalidade e autenticidade da obra 

para que ela seja importante e seja objeto de disputa pelos agentes. Portanto, é preciso que 

determinados valores em torno da obra e do autor sejam construídos. 

Nos campos dos bens simbólicos, esta construção de crenças é, em parte, realizada pelas 

instâncias de consagração, espécies de porta-voz do valor das obras. Entre as instâncias de 

consagração mais conhecidas no campo cinematográfico estão os festivais, as premiações e os 

críticos, que constituem um dos objetos de nosso interesse.  

As críticas e as demais instâncias de consagração, portanto, mostram-se importantes nos 

espaços sociais pois elas asseguram o acúmulo de capital simbólico não apenas para os sujeitos 
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que defendem determinados gostos, mas também para as obras e seus autores. São as críticas 

que possibilitam, por exemplo, que os produtores conquistem posições melhores no espaço 

social e suas obras tenham reconhecimento e sejam referência para aquelas que as sucederão.  

Diante desse cenário, as dinâmicas no campo passam a ser marcadas por mobilizações de 

produtores em busca de um reconhecimento das instâncias de consagração, que, além de 

proporcionar um acúmulo de capitais, agem como espécie de mediadores entre o produtor e o 

seu público. Podemos entender, portanto, pela perspectiva de Bourdieu (2001), que a crítica e 

as demais instâncias de consagração estabelecem uma ponte entre as esferas da produção e do 

consumo, revelando às plateias as obras que podem se ajustar aos seus gostos. A crítica age, 

portanto, como facilitadora dos encontros de um determinado público com as obras que se 

alinham com os seus anseios. As instâncias de consagração podem ser entendidas como 

tradutores das relações de homologia entre produtores e público ou entre as obras e a plateia.  

Ao ter vinculação com o julgamento, a crítica tem relação com a distinção. Como já visto, 

em A Distinção e Razões Práticas, Pierre Bourdieu (2011, 2013) associa as práticas de 

julgamento a movimentos de distinção dentro do campo pois elas afirmam, através dos gostos, 

aquilo que o seu agente é e, consequentemente, aquilo que ele não é (e o que o outro é). Tito 

Cardoso e Cunha (2004) entende que até mesmo etimologicamente a palavra crítica está 

associada a esta noção de afirmações identitárias e distintivas através de gostos já que ela tem 

relação com a máxima da separação: “distinguir o trigo do joio”. Cardoso e Cunha (2004), 

portanto, define a crítica como uma operação de juízo de valor sobre a obra que a define e a 

classifica das demais, ou seja, uma argumentação justificada e fundamentada sobre um valor, 

estético ou não, que um determinado bem simbólico possui diante de um coletivo de obras 

indistintas a olhos leigos.   

A crítica, por outro lado, torna possível a apropriação da obra por meio de sua discussão. 

O crítico, portanto, flertaria com o que Antoine de Baecque (2010) chamou de cinefilia, um 

movimento do final dos anos de 1970 estimulado em veículos especializados na crítica 

cinematográfica, como a Cahiers du Cinéma e a Positif. A partir de um cenário aparentemente 

desfavorável para o cinema, marcado pela popularidade da televisão e pelo fechamento de 

algumas salas de exibição, Baecque (2010) entende que a cinefilia proporcionou uma espécie 

de prazer outro pelo cinema, não somente pelo filme, mas pela discussão das obras em 

circulação, ocorrendo assim uma espécie de prolongamento da existência delas:  
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É 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. (BAECQUE, 2010, p. 32 - 33). 

A crítica cinematográfica vinculada a esse forte desejo de apropriação da obra através da 

sua discussão (cinefilia), tem esta função de possibilitar uma presença socializada do cinema, 

estender sua existência para além do seu tempo de projeção e tornar a obra viva em uma 

memória cinematográfica. Alguns autores, entre eles Martine Joly (2003), todavia, entendem 

que não é toda crítica que contém esse engajamento cinéfilo, sendo estas mais características 

de veículos especializados. Com a inserção da crítica nos periódicos diários, um tópico que será 

melhor explorado mais adiante, o gênero textual, na visão desses autores, passou a ter outras 

preocupações, a de promover e informar, por exemplo, que, a despeito do tratamento 

comumente depreciativo reservado aos textos com estas características, possuem o seu valor 

analítico se aliarmos a eles o seu contexto.  

A crítica publicada em periódicos, enfoque desse trabalho, não só retoma àquela noção 

da “separação” ou distinção ao atuar como guias de consumo em uma indústria cultural, mas 

também acaba assumindo uma função pedagógica, podendo não ser um texto somente para 

iniciados. Tito Cardoso e Cunha (2004) afirma que a crítica também pode ter função de ensinar 

o público a se relacionar com o próprio cinema, fazendo-nos saber interrogá-lo e pôr em 

evidência questões pertinentes a serem pensadas sobre ele.  

O crítico pode, por exemplo, surgir no campo como uma espécie de tradutor em situações 

nas quais o estabelecimento de uma comunicação entre a obra e o público foi obstacularizado. 

Gerd Bornheim (2000) entende a crítica como um componente vital de elucidação diante de 

conflitos de comunicação ou inteligibilidade Para Bornheim (2000), a crítica mostra-se 

fundamental diante de situações de conflito estético, nas quais determinadas regras ou tradições 

são quebradas em prol da construção de novos parâmetros para as expressões em questão. Nesse 

momento, é fundamental que, dentro do campo, surja um agente que esclareça o conflito e a 

obra capaz de estabelecer essa “revolução”. Bornheim (2000) entende que é deste conflito 

estético e da consciência de desapego a um conjunto de regras universais aplicados às obras 

que se promove não apenas uma reeducação ou refinamento do público, mas também um 
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aprimoramento da própria crítica, são nesses momentos que ela demonstra a sua importância. 

Aqui, portanto, a crítica atuaria não apenas com uma função pedagógica, mas também 

hermenêutica, ou seja, de interpretação da obra e do próprio contexto de produção e circulação.  

Esta concepção da crítica como interpretação surge, para alguns autores, em oposição a 

concepção da crítica como julgamento ou avaliação. Trata-se, evidentemente, de uma defesa 

que esses teóricos fazem de um texto mais inclinado para a crítica literária em detrimento de 

um novo modelo de crítica, a midiática, que apresenta uma inclinação maior para funções como 

informar e promover as obras, além de, evidentemente, avaliar ou julgar.  

Esse conflito pela definição de uma função da crítica, ora hermenêutica ora avaliativa, 

representa um ponto de atrito e disputa entre os próprios teóricos que se debruçaram sobre a 

área. Não apenas Gerd Bornheim (2000) se filia ao grupo da “crítica com função hermenêutica”, 

como também Roland Barthes (1999) ao defender que a crítica não deve estabelecer “verdades” 

sobre as obras, mas sim descobrir “validades”.  

Para Barthes (1999), a crítica não deveria julgar, mas possibilitar diálogos. O autor 

entende que não há interpretação taxativa, mas sim uma pluralidade de construções de sentidos 

sobre a obra que viabilizam adesões e contestações. A crítica como julgamento, na perspectiva 

de Barthes (1999), apresenta um tom de encerramento de discussões que contrariaria a 

possibilidade do diálogo. O crítico, portanto, na perspectiva do autor, não deve convencer o seu 

leitor da sua visão sobre a obra, mas sim de que construiu uma argumentação convincente para 

chegar a ela.  

Jean-Claude Bernardet (2011) também entende que a crítica não tem como função o 

julgamento ou a valoração, mas sim a atribuição de significações através das relações entre os 

elementos internos e externos ao filme. Para Bernardet (2011), o valor da obra é dado por ela 

mesma ou pelo que fazemos com ela, cabendo à crítica: 1) deflagrar significações potenciais da 

obra, 2) desvendar aspectos da obra para o próprio produtor e 3) contribuir para o 

desenvolvimento da dramaturgia. Estas construções de significações através da obra (o que ela 

é, que mensagens ela traz e o que ela representa para o campo) tornam possível a sua existência. 

No entanto, entendemos que todo processo de significação ou interpretação parte ou traz 

em si uma valoração. As próprias seleções, atribuições de significados ou tentativas de educar 

o leitor trazem em si movimentos de valoração, de distinção do que o autor do discurso crítico 

considera como relevante ou não para o campo a partir de inclinações pessoais. Portanto, apesar 
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de fazermos estas ponderações presentes nos trabalhos de Barthes (1999) e Bernardet (2011), 

assumiremos que a crítica traz como possibilidade o englobamento de todas as funções que 

trazemos aqui sem a exclusão de nenhuma delas, sobretudo por utilizarmos críticas que 

circulam na esfera midiática, que, ao contrário do que afirma Roland Barthes (1999), 

apresentam muito mais um caráter de potencializar diálogos do que inibi-los, não à toa acabam 

convocando, de alguma maneira, os diretores de cinema a refletirem sobre suas produções e 

sobre o próprio exercício da crítica nesses espaços, como será visto mais adiante. 

Todas as funções da crítica que expomos até aqui são envoltas por argumentos, elementos 

importantes dos debates valorativos. Tito Cardoso e Cunha (2004) entende que o próprio ato 

hermenêutico, ou seja, a interpretação e a tentativa de estabelecer significações, produz 

afirmações que precisam ser fundamentadas para que o público seja convencido delas. 

Se uma interpretação prescinde de argumentos, as valorações e os julgamentos também 

recorrerão a eles. O trabalho do crítico e a sua dinâmica com outros agentes, na interpretação 

de Cardoso e Cunha (2004), se assemelha não apenas a uma disputa, mas a uma tentativa de 

“conquista de territórios”. Nela, não apenas a crítica interage, mas diversas instâncias são 

capazes de produzir discursos igualmente “sedutores” sobre o filme. Nesse estado de coisas, a 

argumentação é uma “arma” e a adesão do público-leitor às ideias da crítica torna-se uma meta.  

Nessa “conquista de territórios”, afirma Cardoso e Cunha (2004), as estratégias 

argumentativas abrem mão de determinados elementos do filme e dão mais evidência a outros 

que estão mais alinhados ao juízo ou valoração dados a obra. Em contrapartida, os elementos 

esquecidos ou não contemplados por aquela instância discursiva podem ser usados por outra 

crítica ou comentário até mesmo para expressar um juízo contrário àquele proferido pela leitura 

inicial, estabelecendo uma dinâmica de contraditórios semelhante aos tribunais: 

Proferir uma sentença de “culpabilidade” é o resultado a que se chegou através 

de um procedimento (conhecimento processual) disputado e contraditório. É 

um resultado processual. [...] Dizer que o filme é “bom” é como dar-lhe um 

prêmio ou pronunciar uma sentença. As sentenças não são verdadeiras nem 

falsas mas têm que ser justificadas, tal como o juízo de valor ou qualquer 

alegação que queira convencer um auditório. (CARDOSO E CUNHA, 2004, 

p.97) 

A dinâmica dos tribunais acaba sendo uma estrutura natural ao debate público sobre as 

obras, afinal, como afirma o próprio Cardoso e Cunha (2004), a persuasão prescinde de uma 

realidade na qual há resistências, variedades de filiações e concepções de mundo, enfim, uma 

diversidade ou diferença de habitus, gostos e posições ocupadas no espaço social. Dessa forma, 
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voltamos à distinção, e podemos entender, conforme interpretação do autor, que ela é um dos 

elementos que estimula a produção da crítica:  

A postura persuasiva só faz sentido quando uma diferenciação existe entre 

interlocutores que se distinguem pela sua individualidade privada. Só nesta 

situação haverá lugar para uma atitude em que alguém possa convencer 

outrem de alguma coisa (CARDOSO E CUNHA, 2004, p. 34)  

O que se percebe é que um cenário de passividade é ilusório. As disputas por concepções 

sobre a obra e sobre os modelos de produção no espaço social são inerentes à argumentação e, 

consequentemente, à crítica. Toda argumentação só se desenvolve em função de públicos, que 

por sua vez, são diversificados e têm posições diferentes sobre um mesmo assunto. 

Diante de toda esta dinâmica, a crítica torna-se passível até mesmo de contestações sobre 

o seu próprio exercício. Ao trafegar pela retórica, a crítica acaba trazendo para si uma série de 

desconfianças de terceiros sobre o seu exercício avaliativo ou sobre pretensas intenções escusas 

de sua “fala sedutora”. Isso ocorre pois, como afirma Tito Cardoso e Cunha (2004), 

tradicionalmente, desde Platão, a retórica é vista como uma arte de manipular multidões, 

ocultando verdades em prol de dissimulações e expressões de interesses questionáveis. 

Sérgio Luiz Gadini (2009) entende que a relação da crítica cultural com os demais setores 

sociais tornou-se mais ainda propensa a atritos a partir do momento em que ela foi incorporada 

e sofreu transformações severas nos veículos de comunicação de massa. O autor entende que, 

a partir do século XX, a crítica deixou de ser somente uma reflexão de ordem filosófica ou 

hermenêutica para associar-se ao caráter mercadológico das atividades culturais do período que, 

por sua vez, foi assimilado pelos veículos de comunicação de massa em suas editorias 

especializadas. A partir desse momento, a crítica associa-se ao caráter de agenda e atualidade 

que são marcantes à produção jornalística no campo cultural. A crítica cultural, portanto, passou 

a ocupar um lugar de referência nas escolhas e decisões de públicos consumidores de bens 

simbólicos estreitando os seus laços com todo o aparato da indústria cultural, cuja presença nos 

espaços sociais já era bastante tumultuada e propensa a atritos entre os agentes.  

Para entendermos o choque sentido a partir da reformulação da “essência” da crítica nos 

periódicos, Gadini (2009) faz um breve retrospecto histórico das trajetórias do jornalismo e da 

crítica nos jornais brasileiros. O autor afirma que a passagem do século XVIII para o século 

XIX trouxe uma série de transformações ao país, como a urbanização e o aumento dos espaços 

culturais, que se refletiram no próprio conteúdo dos jornais. É nessa época que a crítica cultural 

deixa os círculos da nobreza e passa a ser veiculada em periódicos diários tendo um caráter 
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eminentemente educativo já que existia uma demanda de públicos consumidores de arte em 

ascensão frente ao processo de industrialização e expansão das próprias cidades. Esta crítica, 

assim como todo o jornalismo da época, afirma Gadini (2009), tinha como referência as 

publicações inglesas, que adotavam como política a primazia do pensamento e a difusão do 

conhecimento, tratava-se de um texto com porte de crítica literária. 

Gadini (2009) afirma que, após a Segunda Guerra Mundial, há uma transformação 

drástica nos próprios jornais nacionais, que começam a ser mais influenciados pelo modelo de 

jornalismo norte-americano e pela ascensão do mercado e da cultura de consumo no Brasil. Em 

virtude dessa influência, o jornalismo assume a postura de uma profissão institucionalizada com 

termos próprios e se afasta das orientações literárias que tanto o influenciaram anteriormente. 

A atitude crítica frente às obras cede espaço para a prestação de serviços e divulgação de bens 

de consumo, o que faz com que, na perspectiva do autor, a análise crítica de cunho filosófico 

ou hermenêutico, gradualmente, deixe de fazer parte do cotidiano dos leitores ou se transforme 

em um outro tipo de texto, aquele que evita qualquer tipo de confronto com a obra ou com os 

modelos de produção em circulação. 

O cenário que temos, portanto, é o seguinte: de um lado, a pluralidade discursiva e a 

requisição constante da opinião em todas as searas do jornalismo cultural (não apenas nas 

críticas, mas também em notícias, reportagens, entrevistas etc.), já que o público, considerado 

consumidor de bens culturais, precisa não apenas de informações sobre as obras em circulação 

mas também de orientações de consumo antes de optar pela fruição de um dado filme, por 

exemplo; e do outro lado, a opinião pode ser um elemento indesejado tanto para os veículos de 

comunicação e seus departamentos publicitários quanto para os produtores e o público pois 

passam a ser uma espécie de “estraga prazer” nessa dinâmica consumista dos novos tempos.  

É a partir do segundo ponto de vista que Marcelo Coelho (2000) afirma que a frequência 

das críticas nos jornais brasileiros tem sido cada vez menor ou os textos denominados como tal 

acabam revestidos pelo invólucro da indicação ou dica cultural, atuando mais como resenhas 

do que como crítica. Consequentemente, afirma o autor, as demais instâncias que fazem parte 

dos espaços de circulação das obras perdem a própria noção de que o papel e a função da crítica 

não é só a divulgação, mas todo o rol de atribuições que trouxemos até aqui, e ainda a de que o 

compromisso da crítica não é com o fortalecimento das relações de “camaradagem” com as 
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esferas de produção e consumo, mas com a reflexão e o tensionamento das práticas11. Sérgio 

Luiz Gadini (2009) afirma que toda esta atmosfera de “incompreensão” e falta de prática crítica 

pode ser traduzida como a ausência de uma tradição democrática consolidada.  

Cabe ressaltar que, com todos os problemas apresentados nos parágrafos anteriores, 

Gadini (2009) entende que a crítica sofreu um processo de popularização. Desnaturada ou não, 

a crítica, a partir de sua midiatização, se constituiu como um gênero textual de conhecimento 

público, obedecendo a uma certa lógica e consolidando-se como uma linguagem própria, ou 

seja como um modo de se falar sobre os filmes amplamente reconhecido e, por isso mesmo, 

replicado. José Luiz Braga (2006) compreende que o gênero textual apresenta uma regularidade 

estrutural, ainda que contenha um certo grau de variações conforme os espaços nos quais são 

veiculadas, contemplando frequentemente componentes como: sinopse, comentários sobre 

recursos do próprio filme (fotografia, direção de arte, roteiro etc.), destaque a diretores e atores, 

curiosidades de bastidores, menções a carreira do filme (bilheteria, prêmios, reações de críticas 

anteriores etc.), recursos de cinefilia (elementos de memória, por exemplo) e apreciações do 

crítico.  

Ao compreender que a crítica se massificou e potencializou sua função de promoção da 

indústria, Sérgio Luiz Gadini (2009) não traça um cenário de todo pessimista. O autor entende 

que esse processo de transformação permitiu à crítica ser menos elitista, circular em diferentes 

espaços e veículos que, por sua vez, possuem as mais diversificadas linhas editorias, 

contemplando assim discursos e propostas muito variadas. A crítica deixou de ser restrita a um 

grupo e, ao se inserir nesse campo de pluralidades e ter livre trânsito em veículos de orientações 

diversificadas, encontra lugar de “fala” mesmo diante de um contexto cultural marcado pela 

produção industrial, pela padronização de gostos, valores e modos de pensar. A crítica seria, 

portanto, uma brecha de questionamento sobre o sistema de industrialização da cultura mesmo 

estando inserida em espaços fortemente influenciados e guiados por ele.  

 

3.3. A CRENÇA NO AUTOR 

Ainda que à crítica especializada seja atribuído um potencial de construção de sentidos 

acerca dos bens culturais, a figura do autor sempre ocupou um lugar de destaque nas tentativas 

                                                           
11 Coelho (2000) afirma que até mesmo a disposição dos textos nas seções de cultura sinaliza esse lugar 

indecifrável relegado à crítica pois há uma separação entre o espaço dela (o dos “chatos”, como coloca 

o autor) e os espaços de conforto do leitor, as entrevistas, notícias e reportagens. 
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de compreensão da obra até mesmo como uma metodologia do discurso crítico. A partir do 

trabalho de Pierre Bourdieu (2011) podemos compreender que isto é fruto de uma crença 

construída nos espaços onde a crítica tem um papel decisivo.  

A ilusão biográfica faz com que os agentes sempre recorram às biografias dos autores de 

determinadas práticas para compreender suas causas e efeitos e conferir valor às obras que 

possuem a sua assinatura. Bourdieu (2011) entende que é uma lógica perceptível tanto pelo 

ponto de vista dos autores (a preocupação com a construção de uma imagem pública) quanto 

dos receptores (a utilização da biografia do autor como recurso metodológico para interpretar a 

obra), fazendo com que o mundo social seja repleto de institucionalizações do “eu”. 

Este lugar de destaque do “eu” está associado à importância que se dá a vinculação de 

algo a um nome. Luís Mauro Sá Martino (2010) entende que o nome é uma questão fundamental 

para o jogo de afirmações identitárias que trouxemos desde o início do trabalho e que aqui será 

analisado pelo ponto de vista das valorações. Bourdieu (2011) afirma que o nome é 

determinante nas relações de significação dos bens simbólicos através da atribuição de um 

status de grife às obras de um determinado artista. Assim, há toda uma construção simbólica 

em torno dos autores, feita por eles mesmos e pelas instâncias de consagração, agregando aos 

seus nomes uma rede de significações que, por sua vez, valorizam ou desvalorizam suas obras 

aos olhos do público.  

Em artigo que teve como intuito entender como o diretor de cinema Lars von Trier se 

constituiu e foi constituído como um autor no campo cinematográfico, Emília Valente Galvão 

(2014) analisa algumas declarações do diretor e materiais divulgados pelos meios de 

comunicação de massa sobre os seus filmes à luz da teoria dos campos de Pierre Bourdieu. 

Segundo interpretação de Galvão (2014), poucos agentes sociais dependem tanto da imagem 

para ganhar autonomia no campo, ou seja, poder nas suas decisões e movimentos no espaço 

social, como àqueles que se dedicam à produção criativa. Assim, a autora entende que, como 

parte de um “projeto criador” que visa buscar uma autonomia no campo e afirmar uma 

identidade criativa, com muita frequência, realizadores cinematográficos mobilizam esforços 

para construir e projetar uma persona do diretor-autor através dos media. A modelagem desse 

“projeto criador”, na interpretação de Galvão (2014), é proporcionada pela criação de uma 

identidade de cineasta-autor na acepção romântica do termo (o diretor que exorciza suas 
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inquietações pessoais em seus filmes)12 ou por meio de um jogo de relações que o realizador 

cinematográfico faz com os demais agentes e instituições do campo13. 

Guardadas as devidas diferenças entre os realizadores abordados por esta dissertação e o 

estudo de Emília Valente Galvão (2014) a respeito da carreira de Lars von Trier, importa 

entender que a representação social que o receptor faz desse autor e da sua obra são importantes 

e disso os diretores de cinema têm ciência. Por intermédio do artigo da pesquisadora podemos 

entender com clareza que a construção desta significação não é feita somente por iniciativa dos 

media. Da parte do diretor cinematográfico há um potencial anseio, programado ou não, de 

construir uma imagem social através da noção do cineasta-autor. Para o realizador, isto é 

importante pois quanto mais consolidada for a sua persona ou identidade no espaço social, mais 

autonomia terá para conceber o seu projeto criador. 

A importância atribuída ao autor nos espaços sociais, no entanto, não é recente e nem é 

exclusiva do cinema. Nos estudos literários há uma extensa produção teórica que expõe um 

atrito entre as perspectivas que ora colocam o autor (o “eu”), o receptor ou a obra no centro dos 

processos de atribuição de sentido às expressões criativas. Toda essa divergência surge da 

inquietação provocada por uma tese que predominou durante muitos anos nos estudos de 

interpretação literária: a de que o sentido de um texto está na intenção do seu autor.  

Antoine Compagnon (1999) afirma que os intencionalistas traziam uma perspectiva que 

reconhecia a intenção do autor como o critério único para estabelecer o sentido de uma obra. A 

apreciação de todas as manifestações humanas, portanto, passa a ser acompanhada pela 

perspectiva de que a leitura, a interpretação e a avaliação devem ser norteadas por uma tentativa 

                                                           
12 Por intermédio do seu caso de análise, Emília Valente Galvão (2014) expõe o quanto foi determinante, 

por exemplo, para Lars von Trier a auto-construção da sua história de vida nos media para que 

determinadas significações em torno dos seus ciclos criativos fossem difundidas e consequentemente 

sua filmografia fosse cultuada, entre elas: a sua criação por uma família de comunistas durante o nazismo 

na Segunda Guerra Mundial ( Europa); a adesão ao catolicismo e o vínculo com sua mãe (Ondas do 

Destino, Dançando no Escuro); e o seu histórico com a depressão (Melancolia).  

13 Mobilizado por esse propósito de firmar-se como autor, o diretor cinematográfico pode, com uma 

certa frequência, evocar a história do campo para legitimar sua obra e seu discurso em relação aos seus 

pares ou buscar a associação do seu trabalho com as obras de outros diretores. A pesquisadora entende 

que, em processos de afirmação no campo, os cineastas, sobretudo aqueles que estão construindo a sua 

carreira, se posicionam em relação aos seus pares. Como já visto no capítulo dois e no início desse 

capítulo, o discurso valorativo é relacional ao conciliar identidade e diferença.  

 



53 
 

de desvendar as pretensões do sujeito que está por trás de sua concepção através de elementos 

como suas reiterações temáticas e marcas de estilo.  

Compagnon (1999) traça o percurso histórico da ideia de intenção do autor em áreas 

diversas como a retórica jurídica, a filologia e a hermenêutica.  O teórico pontua que  a obra 

não é produção do acaso, ela existe em decorrência de uma ação humana, portanto, a intenção 

do autor deve ser levada em consideração nos processos de discussão que fazem dela o seu 

objeto. No entanto, Compagnon (1999) salienta que a intenção não é premeditada, ela é uma 

força inconsciente do realizador que se manifesta na sua própria realização.  

Em função da busca recorrente pela compreensão da obra através das intenções do seu 

autor é que esses sujeitos comumente são reconhecidos e, eventualmente, se reconhecem como 

autoridades nas atribuições de sentido das suas expressões e isto é perceptível pela maneira com 

que eles se colocam nos espaços sociais e como os demais agentes se dirigem a eles. É por esta 

lógica que os diretores de cinema, reconhecidos socialmente como os autores da obra 

cinematográfica, são constantemente requisitados por jornalistas a interpretarem as suas 

próprias obras e a crítica usa com muita frequência o expediente da autoria nas suas avaliações 

sobre os filmes, atribuindo, ainda, à pessoa singular do diretor o sucesso ou fracasso de um 

longa-metragem.   

Ao longo do tempo, esse intencionalismo foi questionado por diversas correntes teóricas, 

entre elas àquela que atribuía à própria obra a sua fonte de significação e uma outra que afirmava 

que o receptor seria o centro de todo o processo. Segundo Compagnon (1999), tratam-se de 

posições que ainda são intensamente discutidas no interior e fora da esfera acadêmica e será 

difícil  encontrar um ponto pacífico, sobretudo se a opção for pelo ponto de vista exclusivista. 

Há, em algumas esferas teóricas, a defesa pelo “não exclusivismo”, ou seja, pela inclusão de 

todas as perspectivas interpretativas nos processos de compreensão das obras (obra, autor e 

receptor). Antoine Compagnon (1999) é um dos teóricos que fazem esta defesa.  

Compagnon (1999) afirma que o intencionalismo inquieta pois acaba sendo associado a 

uma certa relativização da importância de outras instâncias no debate, em especial, o receptor. 

Afinal, se a compreensão da expressão tem suas pistas no autor, para que recorrer a outra fonte 

de interpretação se de antemão já se sabe que o verdadeiro sentido está no realizador e não em 

um crítico ou outro intérprete, por exemplo? Ao questionar a centralidade do autor, as demais 

instâncias reivindicam uma autoridade discursiva sobre as expressões e questionam um certo 

autoritarismo por parte da hipervalorização da “fala” do criador.  
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Uma das críticas mais incisivas ao intencionalismo foi feita por Roland Barthes (2012), 

que, em 1968, metaforizava o fim da centralidade do autor no seu célebre texto A Morte do 

Autor. Barthes (2012) entende que a partir do momento em que uma expressão é concebida, o 

seu autor deve desaparecer. Assim, todas as respostas para os questionamentos lançados pela 

própria obra devem ser buscadas nela e não em qualquer recurso que nos remeta a uma autoria. 

Roland Barthes (2012) está alinhado a uma percepção que compreende a obra como 

impulsionadora de incontáveis significados, sendo incoerente reduzir toda leitura a uma 

tentativa de compreensão das intenções que mobilizaram o sujeito que está por trás de sua 

concepção. Ao extremar sua própria contraposição ao intencionalismo usando a metáfora da 

morte, Roland Barthes (2012) reconhece o lugar da “voz” de outras instâncias nos processos de 

interpretação e discussão da obra14.  

Barthes (2012) tem a companhia de outros teóricos nessa tentativa de descentralizar as 

leituras da obra, entre eles Michel Foucault (1992). De forma menos severa, Foucault (1992) 

relativiza a importância da recorrência à figura do autor nos processos de recepção das 

expressões, ainda que não tire a sua relevância nas análises da obra. Michel Foucault (1992) 

indaga: “[...] será que tudo o que ele (o autor) escreveu ou disse, tudo o que ele deixou atrás de 

si, faz parte da sua obra?” (FOUCAULT, 1992, p. 38). Para Foucault (1992), essa “obsessão” 

pela autoria surgiu na era industrial, quando o individualismo e a propriedade privada passaram 

a mobilizar as relações sociais. Noções como autenticidade, distinção e permanência tornaram-

se valores muito fortes e necessários às obras reverenciadas, ou seja, às expressões valorizadas 

nos espaços sociais.  

Todo esse cenário conflitivo acerca do lugar do autor nos processos de significação da 

obra foi percebido no cinema com o advento da política dos autores, uma orientação discursiva 

que guiou parte dos críticos da revista francesa Cahiers du Cinéma. A política dos autores 

representa um norte “metodológico” com reflexos na crítica até a contemporaneidade. Através 

dela, a análise de uma obra cinematográfica estaria vinculada a uma leitura prévia das marcas 

de estilo do seu diretor-autor ao longo de toda a sua carreira e como ele as manipula no filme 

em evidência. Adotar a política dos autores, portanto, implica confrontar o objeto de análise da 

crítica com toda a filmografia do seu realizador e não avaliá-lo isoladamente. 

                                                           
14 Ressalta-se que nem mesmo a perspectiva de Barthes (2012) é ponto pacífico entre os teóricos. O 

próprio Antoine Compagnon (1999) tece suas críticas a A Morte do Autor afirmando que existe uma 

grande confusão entre o autor no sentido hermenêutico (intencionalidade) e aquele que de fato merece 

ser questionado, o autor como cânone histórico (biográfico ou sociológico).  
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Edward Buscombe (2004) afirma que o artigo Uma certa tendência do cinema francês, 

escrito por François Truffaut (1999) para a Cahiers du Cinéma em 1954, foi responsável pela 

inauguração da política dos autores nas críticas da revista. Truffaut (1999) afirmava que um 

filme deve ser ainda mais reconhecido em sua qualidade, originalidade e seu cunho autoral se 

for perceptível que, mesmo diante dos imperativos da produção industrial (as relações com os 

estúdios, a necessidade de retorno financeiro e a interferência de múltiplos vetores criativos, 

como os diversos profissionais envolvidos ou a obediência do filme a um material já existente, 

como o livro), a narrativa cinematográfica conseguir dar vazão à personalidade do seu criador, 

que, no entendimento dele, deveria ser o seu diretor.  

  Para Truffaut (1999), o autor está presente no filme e, consequentemente, esta obra deve 

ser reconhecida por sua qualidade se o diretor consegue trazer para o seu trabalho algo que lhe 

é genuinamente pessoal. De acordo com Peter Wollen (1972) e Edward Buscombe (2004), 

caberia a crítica, portanto, o papel de distinguir o valorizado diretor-autor daquele que era um 

mero executor de roteiros e administrador de sua equipe no set. As esferas de discussão e 

avaliação dos filmes passariam, portanto, por uma análise da obra enquanto expressão exitosa 

ou não de um sujeito, o seu diretor, e da sua habilidade de driblar as imposições comerciais, 

dando vazão a uma expressão que tivesse estreita vinculação com a sua identidade, mantendo 

íntegras determinadas marcas que o acompanharam ao longo de sua carreira ou transformando-

as em prol de sua própria renovação.  

Segundo Peter Wollen (1972), a política dos autores foi implementada como norte 

“metodológico” das críticas da Cahiers du Cinéma com o intuito de reconhecer a qualidade de 

produções subestimadas na época, em sua maioria filmes de realizadores europeus inseridos no 

sistema de produção dos estúdios hollywoodianos, como foi o caso de Alfred Hitchcock. O 

objetivo da política dos autores seria revelar a autoria, e todos os atributos que dela advém, em 

filmes cujo valor era questionável por suas vinculações com os processos de produção 

industrial. O objetivo do discurso da autoria, afirma Wollen (1972), era reconhecer o “artístico” 

nas obras renegadas por uma tradição elitista e preconceituosa: 

Isso implica uma operação de decifração; revela autores onde ninguém havia 

enxergado antes. Por anos, o modelo de um autor no cinema era aquele do 

diretor europeu, com aspirações artísticas abertas e total controle dos seus 

filmes. Este modelo ainda existe, ele está por trás da distinção entre filmes de 

arte e filmes populares. Diretores que construíram suas reputações na Europa 

foram ignorados quando cruzaram o Atlântico, reduzidos ao anonimato. O 

Hitchcock americano era contrastado desfavoravelmente com o Hitchcock 
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inglês, o Renoir americano com o Renoir francês, o Fritz Lang americano com 

o Fritz Lang alemão.15 (WOLLEN, Tradução nossa, 1972, p. 77) 

A política dos autores, portanto, teve sua aplicação vinculada a um processo de 

reconhecimento das obras que não eram valorizadas nos espaços sociais por seus vínculos com 

Hollywood, um sistema de produção hegemônico e tendente à estandardização para fins 

comerciais, mas que eram tidas em alta estima por esse grupo de críticos. A busca por uma 

assinatura e pelo autor por trás destas obras foi a via encontrada pelos críticos da Cahiers du 

Cinéma para reconhecê-las como filmes com tanta qualidade quanto os títulos europeus e do 

cultuado cinema de arte.  

A centralidade do autor reivindicada pela política dos autores surgiu com o intuito de 

legitimar um certo cinema como expressão pessoal frente às artes tradicionais e no interior do 

próprio campo cinematográfico, distinguindo obras de valor em uma esfera propensa a 

produção em regime industrial. Assim, a política dos autores representou uma tentativa de 

conferir valor ao cinema através do critério da “artisticidade” que vimos no capítulo primeiro. 

Através de um critério valorativo vinculado às artes tradicionais, a noção da obra autoral que 

tem estreita vinculação com a subjetividade do artista, os adeptos da política dos autores 

tentavam legitimar um certo cinema em um cenário cuja tendência era a sua inferiorização.  

Não demoraria muito para que a própria política dos autores fosse questionada e a 

centralidade do autor nas tentativas de compreensão da sua obra fosse relativizada novamente, 

porém agora no contexto cinematográfico. Segundo Peter Wollen (1972), para muitos, a política 

dos autores era frágil pois nunca se apresentou em termos programáticos através de um 

manifesto ou de uma declaração coletiva por parte dos críticos da Cahiers du Cinema. Havia 

também a acusação de que a política dos autores dava vazão a critérios valorativos muito 

elásticos, resvalando no enaltecimento de um grupo de cineastas cultuados por uma tradição 

cinéfila.  

Edward Buscombe (2004) afirma, no entanto, que nunca existiu da parte dos críticos da 

Cahiers o interesse de criar uma teoria objetivamente formulada, tanto que preferiram qualificá-

                                                           
15 Tradução para: “It implies an operation of decipherment; it reveals authors where none had been seen 

before. For years, the model of an author in the cinema was that of the European director, with open 

artistic aspirations and full control over his films. This model still lingers on; it lies behind the existencial 

distinction between art films and popular films. Directors who built their reputations in Europe were 

dismissed after they crossed the Atlantic, reduced to anonymity. American Hitchcock was contrasted 

unfavourably with English Hitchcock, American Renoir with French Renoir, American Fritz Lang with 

German Fritz Lang.” (WOLLEN, 1972, p. 77) 
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la como “política”, o que a aproximava de uma “linha de ação”. Ainda assim, o desejo pelo 

reconhecimento da política dos autores era tão forte que alguns críticos tentaram sistematizá-

la, foi o caso de Andrew Sarris (2004) que instituiu certos nortes metodológicos e premissas no 

intuito de trazer uma leitura menos subjetiva e frágil para a referida “linha de ação”.  

Segundo Sarris (2004) são três as premissas que fazem parte do que poderia ser chamada 

de teoria dos autores: a primeira é a competência técnica do diretor; a segunda é a personalidade 

do realizador, ou seja, sua assinatura, um elemento que está vinculado a características 

recorrentes de estilo em seus filmes; e a terceira é o significado interior, resultado da tensão e 

da relação entre essas marcas de autoria e o novo projeto que esse realizador conduz. Tudo isso 

levaria a formação contínua de uma espécie de ranking de diretores tidos em alta consideração 

por aqueles que apreciam o cinema.  

Apesar dos esforços, Sarris (2004) não demonstrou sair de um aspecto que foi largamente 

criticado com a instituição da política dos autores, o culto da personalidade. Edward Buscombe 

(2004) e André Bazin (2003) tecem algumas considerações a respeito afirmando que os adeptos 

dessa perspectiva de compreensão da obra tendem a hipervalorizar o ponto de vista isolado de 

um diretor gênio e esquecer que esse sujeito faz parte de uma cadeia complexa que envolve, 

entre outros fatores, um momento histórico e social que o influencia e que mobiliza a leitura 

das suas expressões fílmicas tornando moventes os rankings de realizadores, que podem sair de 

uma posição desfavorável para o topo da pirâmide valorativa no decorrer do tempo. É por 

intermédio dessa perspectiva que, segundo André Bazin (2003), saímos da máxima de que “o 

pior filme de um diretor autor reconhecido é melhor do que a melhor obra de um diretor 

qualquer”, ainda que até os dias atuais esse ponto de vista seja largamente utilizado como 

argumento. Assumir esta perspectiva de Bazin (2003) e Buscombe (2004) é considerar que o 

autor reconhecido por uma tradição pode ser contestado e um realizador inexperiente pode ser 

alçado a uma posição privilegiada no “panteão” dos autores, atenuando o uso da política dos 

autores como uma “linha de ação” mobilizada em prol do culto da personalidade. 

Segundo Edward Buscombe (2004), a política dos autores se equivoca quando passa a ser 

usada por seus partidários como uma explicação auto-suficiente do próprio cinema. Através do 

expediente da autoria, bastava a vinculação de determinado filme ao nome de um autor 

reconhecido para que o receptor o avaliasse de forma condescendente. O próprio Andrew Sarris 

(2004) alerta que o uso da perspectiva do autor deve ser feito com parcimônia, pois, apesar de 

não ser ausente de sentido, tende a formar um grupo de filmes reconhecidos arbitrariamente por 
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um analista. Assim, retornamos ao problema do exclusivismo de perspectiva criticado por 

Antoine Compagnon (1999).  

Entendemos, portanto, que a centralidade do autor será sempre questionada. Existem 

outras forças que competem com o realizador por um lugar de “fala”. Ainda assim, é notável 

como o espectador “comum” e a crítica, sob forte influência do modelo valorativo da política 

dos autores e da interpretação intencionalista, ainda busquem no diretor algum elemento que os 

faça compreender a obra e avaliá-la em diversos formatos e propostas de leitura. No mesmo 

sentido, os diretores de cinema também acabam tornando-se “reféns” desse regime de 

interpretação e valoração.  

Seja buscando na própria biografia do realizador conexões com as temáticas do seu filme, 

seja na avaliação minuciosa daquilo que é constante em sua filmografia e que consolida sua 

assinatura (as marcas do autor), o receptor está atento aos movimentos do diretor de cinema. 

Da mesma forma, o realizador está disposto a construir uma imagem e a defender a sua 

obra/identidade em discursos midiatizados por iniciativa própria ou por requisição e provocação 

dos agentes dos media. O autor, portanto, assim como a crítica, está sempre presente nas 

discussões através de requisições próprias ou de terceiros e sua “fala” sobre a obra nunca será 

tendente a um cenário de aceitações pacíficas.  

 

3.4. SOCIABILIDADE MIDIATIZADA 

O crítico e o diretor de cinema costumam ser agentes fundamentais em duas etapas do 

processo comunicativo nas quais a obra fílmica é o centro das atenções. Durante as filmagens, 

o diretor fica encarregado de contribuir para a concepção de uma narrativa audiovisual. Em 

contrapartida, no momento da recepção, o crítico, como qualquer espectador, fruirá a obra e 

extrairá dela uma série de reflexões. Eventualmente, esses sistemas de comunicação e seus 

respectivos agentes naturais se encontram e estabelecem relações de influência mútua em uma 

etapa comunicativa definida pelo autor José Luiz Braga (2006) como um sistema de resposta 

ou interação social sobre os produtos da mídia, objeto de análise desta dissertação.  

Em A Sociedade enfrenta a sua Mídia: Dispositivos sociais de crítica midiática, José Luiz 

Braga (2006) formula uma hipótese central a ser investigada em uma série de estudos de caso, 

a de que os processos midiáticos na sociedade não se esgotam nos subsistemas de produção e 

recepção. Portanto, para o autor, existe um terceiro sistema dos processos comunicativos que 
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ele denomina de sistema de resposta social, no qual há uma discussão ativa sobre a mensagem 

recebida, sendo mais complexo do que uma fruição ou recepção linear.  

Em artigo no qual faz ponderações sobre as relações da sociedade com a mídia em tempos 

de midiatização, Laan Mendes Barros (2012) se debruça sobre o trabalho de José Luiz Braga 

(2006) e outras vertentes de estudo16 para discutir a condição ativa do receptor e o lugar da 

experiência estética como produção de sentido que se estende no tempo e circula no contexto 

social através de dinâmicas de interação midiática. Para Barros (2012), a partir desse sistema 

de respostas abordado em Braga (2006), a recepção deixa de ser um processo efêmero, 

mecânico e individual. Em sistemas de interação social, a recepção promove uma extensão de 

sentidos daquilo que é midiaticamente “consumido”, o que nos remete à gênese da própria 

cinefilia, que, conforme visto em Antoine de Baecque (2010), tinha como intuito prolongar a 

existência da obra fílmica através de um debate público sobre o cinema.  

Para Braga (2006), a sociedade produz dispositivos, algumas vezes associados à própria 

mídia, que viabilizam a interação com ela. No cinema, poderíamos visualizar a instauração 

desse sistema de interação social no momento em que, após fruir a obra fílmica, o espectador, 

seja ele um crítico ou não, formula as suas impressões sobre aquela experiência estética e as 

tornam públicas. Segundo Braga (2006), os dispositivos sociais não seriam necessariamente os 

meios, mas os discursos que circulam por espaços organizados pela própria sociedade para 

discutir a produção midiática. Esses dispositivos acionam uma rede de interações sociais, ou 

seja, as mediações, um sistema de representações e apropriações através do qual a sociedade 

“enfrentaria” a sua mídia17.  

Através de formulações teóricas de autores dos Estudos Culturais associadas às noções 

de mediação e midiatização presentes na obra de Jesús Martín-Barbero, Laan Mendes Barros 

(2012) afirma que a cultura na sociedade midiatizada tem a comunicação como elemento 

estruturante. Nesse sentido, afirma o autor, a mediação, ou seja, as interações sociais que se dão 

essencialmente, mas não exclusivamente, em torno e por meio dos meios de comunicação, 

seriam uma espécie de dimensão contemporânea da esfera pública. Na perspectiva de Barros 

                                                           
16 O autor aborda o trabalho de Jesús Martín-Barbero sobre as mediações, teorias dos Estudos Culturais, 

a hermenêutica em Paul Ricoeur e autores da estética da recepção.  
17 Ao utilizar o termo “enfrentamento”, Barros (2012) sublinha que Braga (2006) não afirma que a 

sociedade necessariamente se contrapõe, resiste ou entra em conflito aberto com os media, mas se 

predispõe a discuti-los, ou seja, se debruça reflexivamente sobre a atividade da mídia contemporânea, 

seu papel, os discursos e representações contidas nela etc.  
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(2012), portanto, em uma sociedade midiatizada, as interações mobilizadas e realizadas através 

dos media fazem parte das práticas cotidianas de um coletivo moldando a sua cultura. Barros 

(2012) entende, portanto, que a midiatização da sociedade vai além de uma mídia em dia com 

a sua dimensão técnica, diz respeito à construção de um novo âmbito existencial que sustenta e 

constrói identidades de sujeitos e grupos através da natureza dialógica da comunicação. Por 

meio desta construção conceitual, entendemos que uma das maneiras de se extrair reflexões 

sobre a sociedade contemporânea midiatizada seria através dos discursos dos agentes inseridos 

nos seus processos de interação, ou seja, por intermédio das mediações midiatizadas. 

O que interessa é entender que, conforme José Luiz Braga (2006) e Laan Mendes Barros 

(2012), os media acabam gerindo um regime próprio de sociabilidade nas sociedades 

contemporâneas. Os meios tornam-se espaços que viabilizam um sistema de resposta e 

interação social sobre a produção midiática em tempos de midiatização e tornam o debate 

público tão, ou mais, integrante de nosso cotidiano quanto os tradicionais e lineares sistemas de 

produção e recepção de conteúdos.  

Nesse âmbito de compreensão da sociedade contemporânea, Braga (2006) sugere uma 

ampliação do espectro de discursos sobre a mídia. O autor advoga por uma ampliação do 

conceito de crítica preferindo chamá-la em diversos momentos de comentários, manifestações 

do sistema de resposta ou interação social sobre a mídia ou então de “falas crítico-

interpretativas”. Assim, ele entende que compõem o sistema de interação social sobre os media 

não apenas a crítica tradicionalmente conhecida, mas todo aquele discurso que possui como 

proposta o “enfrentamento” da produção midiática.  

  Nos casos que buscamos analisar nesta dissertação, portanto, não apenas as críticas 

veiculadas nos jornais fazem parte desse sistema de resposta social à mídia, como também os 

demais discursos que são produzidos no intuito de analisar as obras fílmicas ou refletir sobre a 

própria produção crítica, que também é uma produção midiática. A crítica, além de ser um dos 

“enfrentamentos” mais institucionalizados sobre as produções midiáticas, sobretudo no cinema, 

tanto que são reconhecidas como um gênero textual, convive com as cartas ou comentários dos 

leitores, os fóruns dos fãs, a autocrítica do diretor e outras manifestações.  

As manifestações desse sistema de resposta, independente das suas origens, autoria ou 

instituições por meio das quais são veiculadas, realizam-se em um contexto social de mesma 

funcionalidade sistêmica, com comportamentos e resultados parecidos. O que acaba 

interessando é entender estas manifestações como uma classe de atividades caracterizadas por 
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respostas dadas pela sociedade a um determinado sistema produtivo, fazendo do processo 

comunicativo um percurso cíclico que inicia com a produção, seguido da recepção e retornando 

à produção através de manifestações que chegam ao conhecimento dos agentes produtivos. Esse 

percurso cíclico torna eficaz, portanto, um sistema de respostas e interações sociais que têm 

como objeto as mensagens em circulação nos meios de comunicação de massa.  

Ao inserirmos o diretor nesse sistema de resposta e interação social sobre o cinema, 

tomamos duas perspectivas: a) a crítica como a resposta ao filme emitida por um espectador 

reconhecido socialmente, o crítico; e b) as declarações do diretor cinematográfico como uma 

resposta à crítica, que não deixa de ser um produto da mídia, mas também como autocrítica, ou 

seja, como mais uma resposta ao filme.  

O que Braga (2006) nos traz é um sistema de circulação interacional de conteúdos, ou 

seja, não se trata apenas da veiculação de mensagens pela mídia, trata-se de uma outra ordem 

de processos que tem interesse naquilo que a sociedade faz com o conteúdo que é transmitido 

pelos veículos de comunicação através dos próprios media. Nesse cenário, as manifestações 

desse sistema tensionam processos e produtos midiáticos, gerando dinâmicas de mudança, e 

exercem um trabalho analítico-interpretativo que proporciona um esclarecimento e uma 

percepção ampliada, estendendo, nos casos em análise nesta dissertação, a existência da própria 

obra fílmica.  

A ampliação do conceito de crítica da mídia por Braga (2006) que vimos parágrafos atrás 

parte de uma defesa do próprio autor:  para ser significativo, o processo crítico não deve ser 

aprisionado em seu próprio desenvolvimento teórico e deve estabelecer um diálogo com a 

sociedade e aquilo que ele denomina como “crítica da sociedade”, tornando efetivo o sistema 

de resposta ou interação social sobre a mídia já que ele passa a não ser monopolizado por um 

único. Não desejamos entender que o discurso do diretor de cinema represente por completo 

esta “crítica da sociedade”, mas ela oferece um indicativo de que, de alguma forma, um discurso 

crítico publicado pelos próprios meios de comunicação teve reverberações e impactos na esfera 

da produção cinematográfica, tornando o processo de fato interativo e cíclico como sugere o 

próprio autor em seu trabalho. Trata-se de um cenário no qual se vislumbra a crítica jornalística 

como uma resposta que de alguma forma impacta o produtor cinematográfico, considerado aqui 

como o diretor, e sinaliza o potencial de transformação nos processos de produção audiovisual 

que a crítica pode promover. 
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A perspectiva assumida nesta pesquisa, portanto, é a da crítica de cinema publicada nos 

jornais como uma ferramenta operacional, ou seja, o entendimento de que ela é um elemento 

integrante da sociedade. Para Braga (2006), há nesta perspectiva analítica uma percepção de 

que os processos de interação são marcados por contiguidades e tensões, já que outros setores 

são transformados ou recebem a interferência destas respostas e existe uma disputa de espaço 

entre diferentes lógicas de “fazer as coisas”, tal qual Pierre Bourdieu (2002) entendia ao definir 

a sua noção sobre os campos sociais. Braga (2006) entende que não há mudança de um cenário 

produtivo sem os atritos e as negociações inerentes ao sistema. Como será percebido ao longo 

da análise aqui proposta, esse caráter estará latente nas relações entre a crítica e os diretores de 

cinema, um diálogo entre propostas de se “fazer filmes brasileiros” que se prolonga e evidencia 

as influências de processos de tensão e negociação entre as instâncias em períodos sucessivos. 

A eficiência do cenário comunicativo democrático não é garantido apenas por uma 

resposta dos produtores mas pelo fornecimento, através das críticas, de bases analíticas, 

vocabulários e critérios avaliativos aos leitores destas manifestações de retorno sobre a mídia. 

Esta função pedagógica é potencializada à medida que as “falas” são pluralizadas e elas ganham 

a “companhia” de outras perspectivas sobre as mensagens em circulação. Segundo Braga 

(2006), o processo crítico ou de resposta está voltado para interações sociais se: 1) existir 

multiplicidade de instâncias geradoras das manifestações de resposta; 2) tiver a capacidade de 

oferecer critérios que orientem também usuários “não escolados” ou “não intelectuais”; e 3) se 

os dispositivos de interação tiverem forte relação de fluxo com o sistema de produção.  

O olhar de José Luiz Braga (2006) para esse cenário visa a possibilidade da construção 

de um espectador autônomo, já que através de um sistema eficiente ele estará qualificado a 

fazer as suas próprias escolhas e exercer a sua própria crítica sobre a mídia:  

Não se trataria, portanto, de “ensinar o usuário a se defender da mídia”, ou 

dizer-lhe como deve interpretar (com o risco consequente, acima referido, de 

levar ao usuário em geral interpretações prontas, assumidas como verdadeiras, 

elaboradas pelos setores intelectuais e políticos “críticos”); mas sim – através 

da diversidade oferecida pelo sistema de interações sociais – estimular uma 

cultura de opções pessoais e de grupos que qualifique os usuários a fazerem 

sua própria crítica, por sua conta e risco. Esse trabalho crítico, difuso e 

variado, desenvolvido pela sociedade, seria o componente mais relevante e o 

indicador mais precioso de um bom e sólido sistema de interações sociais. 

(BRAGA, 2006, p. 63) 

É claro que optamos por uma restrição nessa multiplicidade de “falas” sobre o cinema 

brasileiro contemporâneo e sobre a própria crítica do país ao nos determos a manifestações de 

críticos e de diretores de cinema, mas entendemos como “variedade de ‘falas’” a possibilidade 
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de abertura a discursos variados ou contrastantes sobre a mídia. Se entendermos que a 

pluralidade discursiva e a possibilidade de diálogo e autocrítica das instâncias de produção 

através dos media estão à serviço da construção de um espectador autônomo ou da possibilidade 

de transformação dos próprios setores de criação cinematográfica, compreendemos que, de 

alguma forma, este sistema de respostas e interação social sobre o cinema e sobre a crítica que 

pretendemos abordar é bem-sucedido. Nosso ponto de vista se justifica ainda mais quando o 

próprio Braga (2006) entende que uma melhora em qualquer sistema de resposta ou interação 

social passa pela realização de uma “crítica da crítica”, que nada mais é do que o que os 

realizadores cinematográficos aqui elencados, por vezes, se propõem fazer. 

Um estudo das manifestações do sistema de resposta ou interação sobre a mídia tem como 

intuito, portanto, testar a hipótese desse próprio sistema em um caso particular. Na dissertação, 

a possibilidade de existência dele será analisada nas discussões sobre filmes brasileiros cujos 

modelos de produção foram sintomáticos da filmografia nacional de início do século XXI, 

observando a potencialidade dessa dinâmica de respostas sobre o filme e sobre a crítica como 

modelos organizadores de processos midiáticos que tenham o potencial de estabelecer 

transformações reflexivas nos processos de recepção e produção do cinema brasileiro.  

Cada um dos polos de observação e suas relações abordadas nas análises desta dissertação 

contará com o suporte das reflexões que trouxemos até aqui, portanto a análise não será 

lastreada por uma metodologia cerrada na obra de José Luiz Braga (2006), de Pierre Bourdieu 

ou dos demais autores abordados. O estudo dos casos terá como norte a construção de um 

sistema de respostas e interações sociais sobre o cinema brasileiro contemporâneo que trará 

alguns conceitos trabalhados ao longo de toda a fundamentação teórica desta dissertação, 

sobretudo as noções fornecidas pela estética a respeito dos critérios valorativos mobilizados 

pelas instâncias na expressão de um juízo e a utilização do gosto e dos afetos como recurso de 

afirmação de posições e identidades em um espaço de circulação de bens simbólicos, como as 

obras cinematográficas.  
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4. O CINEMA BRASILEIRO E SUA RECEPÇÃO 

Antes de adentrarmos nas análises, torna-se pertinente contextualizar o espaço de 

discussões no qual estarão inseridos os sistemas de interação social que serão investigados por 

esta dissertação. É pertinente que tracemos um breve histórico sobre as relações organicamente 

instáveis da crítica com a instância de produção cinematográfica no Brasil para que possamos 

compreender como elas chegaram ao estágio que estão no início do século XXI e, em que 

medida, determinadas questões permanecem ou são esquecidas nos discursos valorativos.  

Um tópico que se impõe sobre esse tema é a grande lacuna da ausência de uma história 

unificada da crítica no Brasil entre os estudos de cinema, ou seja, uma teoria que dê conta das 

relações entre o juízo crítico e a produção cinematográfica do país praticamente não foi 

desenvolvida. Luiz Zanin Oricchio (2003) introduz esse problema em Cinema de novo: Um 

balanço crítico da Retomada, entendendo que uma análise que abordasse as chaves ideológicas 

e estéticas que mobilizaram os críticos em suas análises dos filmes nos momentos em que eles 

foram apresentados ao público seria um dado fundamental para o campo de estudo. Trata-se de 

uma abordagem importante para que tenhamos uma compreensão dos percursos traçados na 

construção de sentidos, relações de afeto, significações e importâncias de obras e estéticas 

cinematográficas para um grupo social com muitas especificidades como é a crítica.  

Fernando Mascarello (2004) afirma que mais grave do que a ausência de uma história da 

crítica de cinema no país é a pouca preocupação nas universidades brasileiras com os estudos 

sobre a espectatorialidade como um todo. Indo na contramão de uma tendência mundial de 

crescentes de estudos de recepção, Mascarello (2004) alega que a produção acadêmica sobre 

cinema no Brasil ainda está voltada para as teorias do cinema tradicionais, fortalecendo opiniões 

elitistas e resistentes ao grande público, homogeneizando os espectadores em blocos de gostos 

pré-concebidos sem fornecer respostas a perguntas que poderiam ser fundamentais para a 

sociedade e, sobretudo, para os produtores cinematográficos, como: Que pensa o espectador 

sobre os filmes brasileiros em produção? O que essa audiência espera desse cinema? Que lugar 

essa filmografia ocupa no seu imaginário? Em que medida o cinema produzido no Brasil faz 

parte de uma identidade cultural? Qual a opinião desse público sobre as representações do Brasil 

passadas nas telas? 

É através da relação entre o passado e o futuro de uma compreensão crítica que 

entendemos como alguns cânones são criados, desmistificados ou relativizados ao longo tempo 

e ainda como determinados quadros de tensão entre setores cinematográficos se constituem nos 
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sistemas de interação social sobre o “nosso” cinema. Além disso, é através desse inventário da 

crítica brasileira que compreendemos as chaves analíticas e valorativas tradicionais, se elas se 

repetem, assumem novas configurações ou se transformam completamente nas fruições do 

cinema que se forma no início do século XXI. É com esse intuito que acreditamos ser pertinente 

traçar uma breve história da crítica brasileira sobre a produção cinematográfica do país, afinal 

é a partir dela que formaremos o circuito de interação social crítica-diretor nas análises desta 

dissertação. 

Esse trabalho não pretende dar conta do “espectador comum” reivindicado por 

Mascarello (2004), mas de setores específicos do campo cinematográfico, o crítico dos jornais 

de grande repercussão e os diretores de cinema. No entanto, entendemos que, em suas 

complexas relações, estas instâncias  fornecem certas respostas a algumas das perguntas 

lançadas por Mascarello (2004), afinal elas também colocam em evidência as tentativas de 

compreensão e traduções dos anseios do espectador cotidiano, até mesmo reforçando 

determinados estigmas sobre o gosto popular como uma tentativa de afirmação de identidade 

e, consequentemente, distinção entre as plateias.  

 

4.1. A CRÍTICA NACIONAL 

Mesmo localizando seus estudos em um período específico da cinematografia brasileira, 

Jean-Claude Bernardet (2009, 2011) traz apontamentos gerais sobre as relações do crítico 

brasileiro com o filme produzido e ambientado no seu país. O autor traz uma tese: o crítico 

brasileiro não consegue ter com um filme nacional o mesmo tipo de relação que tem com uma 

obra estrangeira. 

Bernardet (2009, 2011) afirma que, por mais que esse crítico brasileiro procure se isentar 

de qualquer posicionamento ideológico ou político e que a obra em questão não tenha como 

preocupação explícita as questões do país, não há como escapar às demandas que, 

inevitavelmente, a fruição de uma expressão com traços do local requer, até mesmo pelo seu 

contexto de viabilização produtiva. Isso ocorre porque, consciente ou não, intencionalmente ou 

não, o crítico de cinema ao refletir sobre a obra está participando, junto com os realizadores 

cinematográficos e o próprio filme, da construção de uma identidade cultural, seja por processos 

consensuais ou de disputas em torno de noções, conceitos e representações de um coletivo do 

qual fazem parte, no caso, o Brasil.  
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Como expõe Benedict Anderson (2008) e Stuart Hall (2005), uma nação é uma 

comunidade imaginada, portanto formada a partir de construções narrativas sobre o que lhe é 

próprio (identidade) e o que lhe é externo (diferenças). Bernardet (2009) afirma que, 

independente da realidade brasileira vir deturpada ou não, tímida ou explícita, a obra 

cinematográfica produzida no nosso país oferece uma imagem dessa sociedade que é encarada 

por sua plateia. Isso leva o público a assumir uma postura mais ativa e questionadora pois 

tratam-se de filmes que mexem com a imagem que o espectador tem de si próprio, da sua moral, 

da sua cultura etc. Esse confronto com as construções de realidade oferecidas pelas obras 

cinematográficas em circulação é materializado pelos discursos que elas mobilizam, como a 

crítica e todas as respostas que tal texto incita.  

É preciso, salientar, no entanto, que quando nos referimos a esta construção de uma 

identidade nacional, desejamos ampliar o espectro de possibilidades, não restringindo ela a 

esfera simbólica ou às representações de um povo e da realidade de um país, mas a um projeto 

cinematográfico brasileiro, ou seja, a temas e gêneros cinematográficos que nos são recorrentes, 

às relações de recepção do cinema brasileiros através de adesões ou rejeições do público a 

determinadas obras, nos referimos também a modos de produção que nos são peculiares  e até 

mesmo a recusa por uma especificidade local através de temáticas universais. Tudo isso faz 

parte das identidades cinematográficas brasileiras.  

O que estabelecemos no parágrafo anterior é importante pois o próprio Jean-Claude 

Bernardet (2009) entende que a valoração do filme brasileiro não é apenas da obra em si, mas 

da própria realidade que a envolve. Temos, portanto, não apenas uma crítica ao filme, mas a 

um contexto social que ele sugere, a uma política cinematográfica, a estéticas, a um gosto 

popularizado ou marginalizado etc. A crítica brasileira ao filme de origem nacional acaba 

apresentando preocupações de fundo ético e profissional porque percebe-se como uma “voz” 

determinante e capaz de promover transformações em uma esfera de discussões sobre o cinema 

produzido em uma realidade muito próxima.  

Em artigo escrito para o Suplemento literário do jornal O Estado de S. Paulo em 1961, 

Jean-Claude Bernardet (2011) entende que o confronto do crítico com uma realidade que lhe é 

conhecida, seja em função dos temas, das representações ou da própria realidade da produção 

cinematográfica local, acaba mobilizando-o a um tipo de reação muito mais engajada. Trata-se 

de um confronto que produz reverberações muito mais intensas e concretas do que aquele 

proveniente da fruição de uma obra hollywoodiana, por exemplo. 
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Os filmes que vão aparecendo elaboram dia a dia uma cultura cinematográfica 

brasileira, e o crítico não tem outra solução senão a de analisar essa elaboração, 

analisar como ela se processa, que rumo toma, o que significa. O crítico que 

não aceitar semelhante tarefa deixa de existir como crítico. [...] Comentar a 

obra de um autor estrangeiro, que provavelmente não tomará conhecimento 

do comentário, é uma atividade bem diferente do que comentar a obra de um 

diretor brasileiro, que vive na mesma realidade que o crítico. Neste último 

caso, o crítico e o diretor estão envolvidos no mesmo processo evolutivo, e a 

responsabilidade do crítico é muito maior. [...] O Pagador de Promessas não 

é mais um filme do qual o crítico poderá dizer que é ou não bom, merecendo 

esta ou aquela nota. O crítico deverá tentar explicar porque fizemos O 

Pagador, o que significa produzir um tal filme, se ele abre novas perspectivas, 

se é um progresso etc. (apud BERNARDET, 2011, p. 70 - 71).  

Entra em “jogo”, portanto, não apenas o filme que se avalia, mas o próprio modelo de 

produção vigente, a proposta oferecida pelos setores produtivos de um projeto cinematográfico 

para uma dada época. No caso específico do Brasil, as redes de interações sobre o cinema 

assumem tons mais “dramáticos” por um contexto de produção cinematográfica 

estruturalmente problemático. Em artigo escrito para a edição 72 da revista Contracampo, 

Guilherme Sarmiento (2005) afirma que em função de questões como a falta de transparência 

na concessão de recursos, a presença “parasitária” da Rede Globo e tantos outros obstáculos 

que se interpõem na realização de cinema no país, o contexto brasileiro acaba estimulando a 

produção das figuras do crítico e do cineasta ressentidos.  

Na visão de Sarmiento (2005), este ressentimento viria na crítica através de um raivoso 

descontentamento pelo contexto de produção brasileiro acabar viabilizando com mais 

facilidade obras de gosto “duvidoso” por estratagemas políticos ainda mais questionáveis (o 

autor cita o nepotismo e os nebulosos critérios utilizados para a concessão de recursos públicos, 

entre outros). Já no discurso do diretor este elemento surgiria diante da “amargura” causada 

pela recepção negativa a um filme concebido em meio às dificuldades do próprio ofício no país. 

Assim, institui-se o seguinte cenário: 

Nesta conversa cheia de cotovelos, o que sobressai, no final das contas, é a 

convergência dos dois discursos para a arena da Pólis, intermediados por uma 

mídia performática e aparentemente isenta. Os choques entre o crítico e o 

cineasta tornam ambos mais nítidos para o leitor – há uma relação de 

interdependência entre as duas mágoas, algo tocantemente comum entre elas. 

Não tem como abstrair o entorno de um encontro tão prosaico e romântico. O 

pano de fundo do espetáculo é o de uma cultura tutelada, de um juízo tutelado, 

de um país tutelado. (SARMIENTO, 2005) 

Portanto, as relações entre a crítica especializada e os diretores de cinema no campo 

cinematográfico brasileiro são marcadas por uma animosidade acentuada pelos fatores 

estruturais. Sarmiento (2005) entende que é um atrito sublinhado pelo eventual repúdio de uma 
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instância a outra, mas que, ao mesmo tempo, evidencia a estreita dependência que elas possuem 

já que os diretores se frustram quando são reprovados por certos setores da crítica que gozam 

diante da simples existência de algo errado no sistema a denunciar através da análise de um 

filme. 

Em função dos sucessivos problemas estruturais da tríade produção, distribuição e 

exibição, historicamente, portanto, as relações da crítica com o cinema realizado no país e com 

os seus diretores sempre foram tumultuadas. Bernardet (2009) afirma que tudo isso trouxe para 

o Brasil uma tradição de entraves valorativos que custaram -  e ainda custam -  ser quebrados. 

Jean-Claude Bernardet (2009) argumenta que, para a crítica pré-Cinema Novo, por 

exemplo, o cinema estrangeiro sempre representou um certo conforto pois ele já chegava com 

um histórico que facilitava a sua valoração, trata-se de um filme que já teve alguma resposta da 

crítica e do público internacional. O cinema brasileiro, por sua vez, excetuando-se os casos em 

que passava pela chancela de festivais e premiações, chegava sem segurança ao crítico 

especializado que não tinha um norte valorativo para se sustentar. Além disso, afirma Bernardet 

(2009), a crítica da época acabou reforçando a insegurança do público com o cinema brasileiro, 

propagando determinados preconceitos sobre as produções nacionais. Para o autor, a crítica se 

portava dessa forma pois eram poucos os cursos de formação cinematográfica e a maioria dos 

críticos eram jornalistas que acabavam condicionados culturalmente ou por orientações 

editoriais a escreverem sobre filmes estrangeiros, não devendo, portanto, se afastar de um gosto 

médio do leitor do jornal. Ao serem “treinados” a escreverem sobre filmes estrangeiros, esses 

críticos transformavam seus textos sobre filmes brasileiros em declarações de culto à arte 

cinematográfica trazendo como metodologia para a crítica a afirmação de um gosto ou de uma 

estética normativa vindas de fora e desconsiderando os elementos da realidade cinematográfica, 

social, cultural e política que operavam na obra e faziam ela ser o que era.  

Jean-Claude Bernardet (2009) afirma que o Cinema Novo promoveu um abalo nessa 

estrutura pois, a partir dele, os críticos passaram a perceber que estavam envolvidos na 

“máquina cinematográfica brasileira” e que o que dissessem repercutia de maneira instantânea 

entre os produtores. Nos primeiros anos da década de 1960, o autor entende que a crítica assume 

um tom mais participante e comprometido com a vida política e cinematográfica do país 

estimulada pelo próprio momento vivido (auge do populismo) e também pelo próprio cinema 

em questão que investia de maneira mais incisiva na abordagem dos problemas do país através 
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da busca por um modo de se fazer cinema “descolonizado” como uma afirmação nacional frente 

a uma abusiva influência estrangeira: 

O crítico passa então a tentar estabelecer as relações existentes entre o filme e 

a sociedade da qual ele surge e à qual se dirige. Fica aí claro para o crítico que 

ele deixou de ser um demiurgo para se tornar uma peça envolvida no mesmo 

processo cultural, social, político, que o cineasta, e a sua responsabilidade é a 

mesma diante do processo sociopolítico dos filmes, da afirmação do cinema 

brasileiro enquanto produção cinematográfica e enquanto fator de 

transformação social. (BERNARDET, 2011, p. 62) 

Assim, o que vemos nascer no país naquele momento é uma crítica que se distancia do 

discurso de “culto da arte” e da avaliação abstrata da obra, uma posição dominante até então, 

para aproximar-se de um texto com comprometimento ideológico e com um posicionamento 

muito claro sobre a realidade do Brasil e do cinema nacional. Na perspectiva de Bernardet 

(2011), essa nova atuação dos críticos enche de sentido a sua atividade enquanto ser social, 

fazendo com que ele saia de um certo pedestal e seja suscetível ao diálogo com outras instâncias 

discursivas. Nesse sentido, conforme a visão de Luiz Zanin Oricchio (2003), o Cinema Novo 

representou um ponto de transformação não apenas para o cinema brasileiro, que saiu da esfera 

do espetáculo e se impôs como linguagem e forma de conhecimento sobre a realidade do país, 

mas também para a crítica, que passou a ter consciência do quão determinante era o seu papel 

no setor cinematográfico a partir de intensos debates que promoveu com alguns realizadores18. 

Para Ismail Xavier (2001), existia um contexto histórico que favorecia esse cenário e 

contribuía para que o Cinema Novo tivesse uma forte aceitação da crítica especializada. O autor 

entende que o Cinema Novo dialogava com cânones já consolidados pela crítica cultural, ou 

seja, com tradições valorativas da instância que favoreciam o seu reconhecimento. Xavier 

(2001) destaca que o movimento cinematográfico trazia em si a convergência de ideias que 

estavam na ordem das preocupações dos debates internacionais da crítica e de cineastas da 

época:  a centralidade da performance do diretor (“política dos autores”) e a renovação da 

linguagem através de experimentações estéticas em produções de baixo orçamento. O autor 

afirma que também existia uma sintonia do Cinema Novo com a consolidada tradição 

modernista de 1920 no cenário das artes, trazendo a “política dos autores” francesa convertida 

em um cinema autoral que alavancava discursos políticos e o nacionalismo cultural frente a 

                                                           
18 Oricchio (2003) cita o livro Cartas ao Mundo, organizado pela pesquisadora Ivana Bentes. A obra 

traz cartas escritas por Glauber Rocha, entre elas as trocas de correspondência entre ele e os críticos 

Paulo Emílio Salles Gomes e Jean-Claude Bernardet.  
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dominação da indústria do entretenimento hollywoodiana, não à toa, o movimento brasileiro 

tinha influência na nouvelle vague francesa e no neo-realismo italiano.  

Xavier (2001) afirma ainda que o período auge do Cinema Novo foi uma época marcada 

por movimentos culturais no Brasil e na América Latina que traziam a questão da afirmação do 

conceito de nação como preocupação central. Assim, a emergência de uma cinematografia cuja 

“bandeira” do nacional fosse reforçada era vista como um passo fundamental e que precisava 

ser valorizado para que a produção e o consumo de filmes fossem mais democráticos no país. 

Essa “bandeira” ideológica alinhada a um certo espírito radical da época pertencia sobretudo a 

uma juventude que fazia e escrevia sobre cinema no Brasil. Segundo Luiz Zanin Oricchio 

(2003), portanto, foi impossível ser indiferente ao Cinema Novo em sua época, uma vez que: 

[...] é neste momento histórico, de alta temperatura político-ideológica, que se 

torna mais fértil a colaboração cruzada entre crítica e cinema. Muitos dos 

novos cineastas tinham exercido a crítica, como Glauber Rocha. Os críticos, 

por seu lado, sentiram-se estimulados a tomar posição diante de um cinema 

que percebiam enérgico e antenado com a realidade do país. No calor da hora, 

produziram artigos e comentários que eram levados em conta pelos cineastas 

no momento de formatar novos projetos. O cinema aparecia, então, como ele 

é:  uma atividade mental, que não empobrece, antes se beneficia da discussão 

e da troca de ideias. (ORICCHIO, 2003, p. 214) 

Portanto, o Cinema Novo trouxe para os críticos acostumados a um cinema brasileiro de 

moldes industriais da Atlântida e da Vera Cruz a urgência de um posicionamento. Diante de 

uma realidade caracterizada pelo que Ismail Xavier (2001) denomina de “radicalização dos 

comportamentos”, havia, portanto, uma evidente presença da juventude de esquerda que se 

opunha a tudo o que fosse imperialista, mas também eventuais reações conservadoras. Nesse 

sentido, as críticas pró-Cinema Novo não foram aceitas sem respostas de outras instâncias 

discursivas, como diretores, produtores cinematográficos e críticos que tinham opiniões e 

vertentes de trabalho opostas aos cinemanovistas. Tratava-se de uma resposta que se opunha 

não apenas ao discurso ideológico-político do Cinema Novo, mas também às suas 

experimentações estéticas e narrativas.  

Renato Ortiz (1999) afirma que as características estéticas dos filmes do Cinema Novo 

tornavam eles alvos de alegações de que o movimento restringia o público consumidor de 

cinema e estava associado a um elitismo de pequenos grupos intelectuais. É nesse momento 

que surge a ideia, disseminada por alguns setores da produção e replicada por outros, de que 

mais importante do que realizar um cinema de “qualidade” seria a realização de filmes que 

“falassem a língua do seu povo”, ou seja, que se comunicassem com ele. Para esse grupo, 
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explica Ortiz (1999), a incoerência do Cinema Novo está no fato de que a sua “fala” era 

direcionada ao povo brasileiro porém sua linguagem tinha uma influência europeia, já que, 

como mencionamos, o movimento se inspirava na nouvelle vague francesa e no neo-realismo 

italiano, ou seja, o problema dos cinemanovistas estava na incomunicabilidade.  

É nesse momento que a crítica de cunho ideológico se arrefece sob máximas 

popularizadas pelo crítico Paulo Emílio Sales Gomes que taxavam que “todo filme brasileiro é 

bom, independente da sua qualidade” ou “todo filme brasileiro é melhor do que qualquer filme 

estrangeiro”. Segundo Renato Ortiz (1999) tratavam-se de orientações valorativas não apenas 

para a área cinematográfica, mas também para a televisão, nos remetendo aos movimentos 

culturais nacionalistas que influenciaram o Cinema Novo, porém ao invés de serem imbuídos 

pelo tom contestatório das décadas de 1950 e 1960, agora eles simulariam um viés politizado 

para intuitos comerciais. As ideias do nacional e do popular se transformam para atender às 

demandas da crescente indústria cultural brasileira dos anos de 1970 e não à antiga proposta de 

descolonização cultural, afirma o autor. O popular passa a ser considerado como aquilo que é 

mais consumido e a noção de nação, afirma Ortiz (1999), fica à serviço de um projeto de 

integração que interliga os consumidores em potencial espalhados por todo o país.  

A década de 1980, segundo Oricchio (2003), por sua vez, foi caracterizada por esforços 

da crítica em combater de maneira direta um modelo de produção considerado falido na ocasião, 

aquele implementado por uma empresa estatal de financiamento e distribuição cinematográfica, 

a Embrafilme.  Em tempos de Guerra Fria e da propagação de ideias neoliberais, o cinema 

nacional passou a ser recebido com desdém pelos críticos dos jornais em um movimento de 

“assimilação metonímica” cujo alvo era indubitavelmente um modelo de produção e não 

necessariamente as obras, afirma Oricchio (2003). Nesse movimento da crítica, o autor conclui 

que a produção cinematográfica brasileira foi confundida com a empresa estatal Embrafilme  já 

que parte dos longas nacionais da época eram viabilizados por ela. Assim, as relações da crítica 

com o cinema produzido no país passaram por um desgaste e uma clara oposição intelectual. 

Com o fim da Embrafilme no governo Collor, encerra-se a fase na qual a crítica rejeitava 

o cinema brasileiro por suas vinculações com o Estado para ceder lugar a um outro momento 

das relações, uma fase de “desnorteamento valorativo”, segundo Oricchio (2003). Na primeira 

metade dos anos de 1990, o autor afirma que ocorreu um desmanche no aparelho estatal de 

fomento e fiscalização cinematográfica que levou o cinema brasileiro ao abandono. A agenda 

jornalística e a crítica de cinema, conclui o autor, passou a concentrar seus esforços em temas 
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de ordem legal e econômica, postergando qualquer discussão de cunho estético ou ideológico. 

Segundo Alexandre Curtis (2008) eram debatidos os rumos da produção cinematográfica 

nacional, a tentativa de uma dramaturgia própria, as demandas comerciais, a implementação de 

uma indústria cinematográfica, a melhor maneira de representar o país nas telas etc. Tratavam-

se de discussões que se estenderam pelos anos de 1990, período no qual passou a ser importante 

para os media reunir esforços no setor cinematográfico para retirar a produção de filmes 

brasileiros da crise.  

Após a crise da primeira metade dos anos de 1990, a produção cinematográfica brasileira 

ganha um novo impulso com a aprovação e sanção da Lei do Audiovisual no governo do 

presidente Itamar Franco.  Oricchio (2003) afirma que os críticos tiveram posturas ambíguas 

nesse momento delicado dos primeiros anos da chamada Retomada do cinema nacional, fase 

de alavancada da produção cinematográfica a partir de 1994. O autor entende que durante algum 

tempo os críticos veteranos dos anos de 1980 passaram a ignorar esse novo momento do cinema 

brasileiro e até mesmo agir como se ele nem existisse. Por outro lado, uma parcela da crítica 

reviu seus conceitos sobre a produção nacional e passou do posicionamento de desprezo para a 

adesão incondicional, afinal o crescimento do cinema representava uma melhoria no próprio 

campo de trabalho, o que evidenciva, na visão de Oricchio (2003), um certo oportunismo do 

grupo. O cinema brasileiro, portanto, passou a ser respeitado por esses críticos nem que fosse 

de fachada, uma situação completamente inversa da década anterior, marcada pelo rejeição ao 

cinema nacional em virtude da oposição de alguns setores ao modelo Embrafilme.  

Luiz Zanin Oricchio (2003) também traz outro tipo de comportamento da crítica que foi 

bem peculiar aos primeiros anos da Retomada, a postura assistencialista que tratava o filme 

brasileiro com uma excessiva condescendência. Assim, a crítica “[...] passou a tratar o cinema 

brasileiro como uma criança convalescente. O doente que estivera à beira da morte e agora 

emitia sinais vitais mais estáveis e deveria ser tratado com todo cuidado” (ORICCHIO, 2003, 

p. 217). Para o autor, essa crítica foi tão prejudicial ao cinema brasileiro quanto aquela que o 

rejeitava pois foi responsável por criar uma geração de “Cineastas mimados, nada dispostos a 

escutar qualquer coisa que não fosse um elogio incondicional [...] criados à sombra de uma 

trégua temporária, que eles julgavam eterna” (ORICCHIO, 2003, p.217). Assim, na percepção 

do autor, a partir dos anos 2000, período de relativa estabilidade da produção nacional, os 

problemas dessa excessiva condescendência se materializarão no setor com o choque que 

alguns realizadores sentiriam a partir de reações “desfavoráveis” da crítica às suas propostas 

cinematográficas.  
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Outro fenômeno relacionado à crítica brasileira de cinema que vale a pena menção e que 

se consolidou na década de 1990 foi aquilo que alguns autores entendem como a migração do 

cunho reflexivo desse gênero textual para o mundo acadêmico. Alexandre Curtis (2008) afirma 

que a crítica jornalística passou a perder a projeção que tinha no setor em função das 

transformações no próprio jornalismo (reformas gráficas e ideológicas que já tratamos 

anteriormente). Com a redução dos espaços das críticas nos jornais e a sua transformação em 

resenhas e dicas de consumo cultural, os textos mais reflexivos sobre o cinema encontraram 

guarida nos cursos universitários de audiovisual que foram criados no país.  

Curtis (2008) argumenta que a transformação da crítica jornalística correu em paralelo a 

uma mudança do próprio público de cinema dos anos 1990. A época foi caracterizada por uma 

certa autonomia informativa do espectador, que passa a não depender mais somente da opinião 

publicada no jornal no dia da estreia do filme para formar o seu juízo sobre a obra. Esse cinéfilo 

dos anos de 1990 (o cibercinéfilo) tem a seu dispor uma grande variedade de canais de 

informação com o advento da internet. Essa variedade de informações interferiu de maneira 

direta no ofício do crítico, já que, muitas vezes, uma opinião sobre uma obra começa a ser 

formada antes mesmo de se ter contato com ela, entende Curtis (2008). Em diversos momentos, 

afirma o autor, a crítica especializada parece assimilar o discurso de outros agentes dos espaços 

sociais sobre as obras em circulação. Curtis (2008), assim como Fernando Mascarello (2004), 

sugere que a contemporaneidade potencializou um movimento da crítica: àquele no qual uma 

dada opinião acaba formando uma chave relativamente homogênea de interpretações sobre a 

obra que tende a estanques polarizações. Este, na percepção de Mascarello (2004), parece ser o 

caso de Cidade de Deus (2002) a partir da crítica acadêmica da “cosmética da fome” que trouxe 

reverberações entre os críticos dos veículos de massa.   

Ao final dos anos de 1990, o cenário tornou-se bem diferente daquele apresentado no 

início da década. Havia uma variedade de produções disponíveis e uma reconquista do 

espectador com alguns sucessos notórios como Central do Brasil (1999). Curtis (2008) afirma 

que a partir daí, o cinema brasileiro era um fato social. É nesse momento que inicia no seio da 

crítica de cinema determinados conflitos, afinal novas propostas começaram a ser vislumbradas 

e postas em prática. Na visão de Oricchio (2003), o choque entre uma crítica com influência 

acadêmica, por vezes canonizadora, inflexível e autoritária, como adjetiva Alexandre Curtis 

(2008), e a nova configuração cinematográfica instaurada no Brasil terá como marco a recepção 

ao filme Cidade de Deus (2002), de Fernando Meirelles.  
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4.2. CINEMA TELE-GUIADO 

Entendendo que a compreensão do contexto de retomada do cinema brasileiro nos anos 

de 1990 é pertinente para qualquer estudo que se debruce sobre as produções audiovisuais de 

início do século XXI no país, este tópico terá a função de elucidar algumas noções sobre esse 

período e tudo aquilo que o sucedeu ou que lhe dá continuidade. Dessa forma, traçaremos um 

panorama sobre as principais questões que rondam os diversos cinemas brasileiros em 

circulação no país de 1995 até a primeira década do século XXI e que possivelmente surtem 

algum efeito nas dinâmicas dos sistemas de interações sociais protagonizados por crítica e 

diretores a serem analisadas pela dissertação. 

Por “retomada do cinema brasileiro”, o crítico de cinema Pedro Butcher (2005) 

compreende que seja o processo de recuperação da produção cinematográfica brasileira nos 

anos de 1990 após as paralizações da realização de filmes no país. O grupo de filmes da 

Retomada, portanto, não apresentava uma unidade estética ou discursiva, não tinha um projeto 

comum que pudesse distingui-lo de outros períodos ou produções brasileiras. Butcher (2005) 

destaca que a preocupação da época era com a realização de cinema no país, ou seja, com uma 

política de produção em detrimento da concepção ou discussão de um movimento estético. Esta 

será a tônica das preocupações com o cinema no período: a existência de uma filmografia 

volumosa sem filiação a escolas ou vínculos ideológicos e que fosse “acessível”19.  

Em artigo introdutório do livro Cinema brasileiro 1995 – 2005: Revisão de uma década, 

os autores Daniel Caetano, Eduardo Valente, Luís Alberto Rocha Melo e Luiz Carlos Oliveira 

Jr. (2005) afirmam que por ter essa preocupação com o volume de produção, o cinema brasileiro 

desde a Retomada é um “conjunto caótico de formas e enredos” (CAETANO et al, 2005, p. 11). 

Trata-se, na perspectiva dos autores, de uma cinematografia que não possuía um objetivo 

agregador que vislumbrasse um caminho comum que pudesse ser traçado por futuras gerações 

de cineastas do país.  

Segundo Caetano et al. (2005), a Retomada foi um período caracterizado pela viabilização 

de longas-metragens através das leis de incentivo estatal. Os autores entendem que por 

sentirem-se devedores dos cofres públicos, os filmes da Retomada externavam a obrigação de 

                                                           
19 Cabe sublinhar que não era apenas o cinema brasileiro que vivia a sua fase de retomada produtiva. 

Franthiesco Ballerini (2012) afirma que toda a América Latina estava retomando a sua produção 

cinematográfica que fora paralisada por modelos de economia baseados no neoliberalismo. Tratava-se 

de uma retomada coletiva do cinema latino-americano.  
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mostrar o país em tom “oficialesco”, institucionalizando um olhar sobre a história e a cultura 

nacional com muitos longas de época. De acordo com Caetano et al. (2005), o cinema brasileiro 

só perdeu o tom oficioso por volta dos anos 2000, quando as produções do país passaram a 

privilegiar narrativas contemporâneas.   

A fase da Retomada, portanto, não pode ser entendida como uma constante. Segundo o 

crítico Pedro Butcher (2005), o período pode ser dividido em duas fases: a primeira vai da 

estreia de Carlota Joaquina - Princesa do Brasil (1995)20 até Central do Brasil (1999)21; e a 

segunda vai do filme de encerramento da primeira fase até Cidade de Deus (2002), que, de 

acordo com o autor, junto com longas como O Invasor (2001), Madame Satã (2002) e Ônibus 

174 (2002), trouxe uma mudança de paradigmas para a própria Retomada, já que impõe em 

narrativas contemporâneas um tema que até então era tabu no cinema brasileiro, a violência 

urbana.  

Feita esta divisão, Butcher (2005) afirma que um dos problemas que se impõem à fase da 

Retomada é a pergunta: Quanto tempo ela vai durar? O autor entende que talvez a Retomada 

não tenha necessariamente um fim tendo em vista que ela pressupõe um processo em 

andamento. Para Butcher (2005), o cinema brasileiro ainda está em fase de estruturação e deve 

ficar nela por um bom tempo até atingir um patamar que se tenha como ideal. Por esse 

raciocínio, poderíamos entender que, nos primeiros anos do século XXI, não saímos ainda da 

Retomada.  

Contudo, alguns autores contemporâneos, como Franthiesco Ballerini (2012), 

argumentam que a partir de Cidade de Deus (2002) o Brasil passou a viver uma nova fase em 

seu cinema, uma espécie de “Pós-Retomada” apresentando no início do século XXI novas 

“peças” no “maquinário cinematográfico” nacional. No século XXI, novas questões substituíam 

                                                           
20 Definido como o marco zero da Retomada pois, como afirma Oricchio (2003) e Ballerini (2012), 

Carlota Joaquina foi o primeiro filme do período a ter uma resposta do público, quebrando a barreira 

de 1 milhão de espectadores.  
21 Butcher (2005) entende que Central do Brasil inaugura uma segunda fase da Retomada pois ele é 

responsável por reinserir o cinema nacional no “coração da sociedade brasileira”. Butcher (2005) afirma 

que o filme de Walter Salles teve um papel importante na recuperação da auto-estima do país – o 

primeiro da Retomada a produzir esse efeito – em função do seu tom “afetuoso” e de uma trajetória 

internacional marcada por diversos prêmios. Butcher (2005) afirma que Central do Brasil também foi o 

primeiro filme da Retomada a gerar uma discussão pública entre os críticos, uma espécie de ensaio do 

debate promovido na recepção de Cidade de Deus. O autor destaca que alguns críticos alegavam que 

Central do Brasil era um cinema cordial, não-combativo e que não percorria um caminho próprio de 

expressão (sem experimentação estética ou narrativa), sofrendo também de uma certa falta de ética ao 

mostrar as mazelas do país com um tom paternalista, piegas e que visava a valorização da produção de 

imagens belas e de qualidade da pobreza. 
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algumas estruturas oriundas da década de 1990 ou juntavam-se a problemas que persistiam. É 

essa “fase” que nos interessa e que Ballerini (2012) aborda em seu livro Cinema brasileiro no 

século 21, no qual através de um extenso trabalho de pesquisa e de entrevistas com profissionais 

de diversas áreas das cadeias produtivas, distribuidoras, exibidoras e espectatoriais tenta extrair 

um diagnóstico sobre o cinema brasileiro que nos foi legado pela década de 1990 e sobre aquele 

que estamos tentando construir nesse início de século.   

Os autores que se debruçam sobre essa “etapa” do cinema brasileiro, entendida por 

Ballerini (2012) como “Pós-Retomada”, afirmam que, assim como ocorreu durante os anos de 

1990, as obras brasileiras contemporâneas são marcadas pela ausência de unidade estética e 

pela diversidade de temas e estilos. Contudo, o fato de entendermos essa cinematografia como 

diversificada não pode nos eximir de tentar compreender as questões dominantes no período já 

que, conforme entende Pedro Butcher (2005), mesmo projetos uníssonos como o Cinema Novo 

tinha suas diferenças entre os seus filmes. Caetano et al. (2005) entendem que o que é 

importante perceber na pluralidade do cinema brasileiro contemporâneo é que existem forças 

dominantes e forças transgressoras e que elas estão em constante tensão. Temos, portanto, nesse 

ambiente de práticas e discussões sobre o cinema, um espaço propício a constantes disputas por 

posições e afirmações de gostos dos setores cinematográficos.  

Segundo Caetano et al. (2005), um dado importante a ser notado no período é que o 

incentivo da legislação brasileira à produção nacional possibilitou uma atenção midiática à 

cinematografia do país. É a partir da Retomada que o cinema brasileiro volta a ser pauta dos 

jornais de grande circulação através de narrativas sobre as iniciativas para a formação de uma 

indústria que de fato nunca se formou: as conquistas internacionais dos nossos filmes, recordes 

isolados de bilheteria e a jornada empreendida pelos cineastas nacionais em busca de uma 

estatueta do Oscar. 

Nesse sentido, um fenômeno expressivo do período desde 1995 e que foi responsável por 

colocar o “nosso” cinema na pauta midiática foi a internacionalização dos filmes e dos cineastas 

brasileiros, conforme também descreve Franthiesco Ballerini (2012). O autor entende que 

graças a diversidade de propostas e a ausência do compromisso obrigatório com o discurso 

político do cinema, as produções nacionais da Retomada tiveram uma aceitação de festivais e 

premiações internacionais que nem mesmo o Cinema Novo, mais cultuado movimento 

cinematográfico do país, conseguiu. É a partir da Retomada que diretores brasileiros como 
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Bruno Barreto, Walter Salles, Fernando Meirelles e José Padilha aceitaram convites de 

produtores norte-americanos e europeus para rodarem produções em outros países22.  

Contudo, Caetano et al. (2005) entendem que apesar do fenômeno midiático que o cinema 

brasileiro se tornou a partir da Retomada, a relação espectador-obra ainda era um problema pois 

persistia um evidente entrave na difusão dos filmes. A falta de uma solução para a equação 

“distribuição, exibição e divulgação”, portanto, comprometeu a longevidade de algumas 

carreiras no país e determinados longas não se pagavam nas bilheterias.   

Esse cenário oferecido pelos autores chegou a esta lógica de operação em parte pela 

própria política de incentivo à produção cinematográfica no Brasil, segundo afirma Pedro 

Butcher (2005). A Retomada trouxe para o setor mecanismos públicos que se interessavam mais 

pelo crescimento no volume de obras cinematográficas do que pela viabilização do setor como 

uma área propícia a construção de carreiras longevas ou com o acesso do público a esses filmes. 

Departamentos como a distribuição ou a exibição continuam sendo objeto de pouca atenção no 

setor e o descaso com essas áreas, portanto, tornou-se alvo de constantes críticas.  Caetano et 

al. (2005) entendem que, se por um lado, os cineastas trabalhavam sem a tensão de terem que 

atingir plateias, pois esse retorno não era legalmente exigido, por outro, o cinema brasileiro 

permanecia na margem do circuito exibidor, passando a imagem de uma realidade que ainda 

não estava concretizada apesar de ser midiaticamente exposta23.  

Assim, paradoxalmente, um período marcado pela produção volumosa também é 

caracterizado pela existência de diversos realizadores que não deram continuidade a suas 

carreiras, desestimulados por uma estrutura que dava pouca popularidade a seus filmes. Aqueles 

que prosseguiram, em sua maioria, fundaram companhias que se firmaram como polos de 

produção da Retomada: a Videofilmes (irmãos Salles), a Conspiração Filmes (Andrucha 

Waddington, Cláudio Torres e José Henrique Fonseca), a O2 Filmes (Fernando Meirelles), a 

Casa de Cinema de Porto Alegre (Jorge Furtado, Carlos Gerbase) etc. A lógica de trabalho 

dessas empresas, entendem Caetano et al. (2005) e Pedro Butcher (2005), é calcada na 

                                                           
22 Ballerini (2012) reforça que não foi um fenômeno exclusivo do país, mas de outras cinematografias 

latino-americanas, africanas e asiáticas do período a partir de uma política de acolhimento de cineastas 

estrangeiros. 
23 Caetano et al. (2005) citam algumas iniciativas que tiveram como intuito melhorar o desarranjo na 

exibição, distribuição e divulgação como as ações da Riofilme, distribuidora carioca que apesar de atuar 

restritamente no eixo Rio de Janeiro-São Paulo teve uma atuação significativa da difusão das obras, e a 

criação de festivais de cinema que fizeram com que determinados filmes se tornassem acontecimentos 

midiáticos.  
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realização de projetos comerciais para a TV ou publicidade que dessem estabilidade financeira 

para que seus sócios pudessem dar continuidade a suas carreiras como cineastas.  

De certa forma, a heterogeneidade do cinema a partir da Retomada foi moldada graças a 

experiência desses diretores de cinema com a televisão e a publicidade. Conforme Butcher 

(2005) e Caetano et al. (2005), os cineastas contemporâneos acabaram tornando a televisão e a 

publicidade, além da direção de curtas-metragens, os seus respectivos nichos de formação, 

reconhecimento e consagração no setor audiovisual24. Assim, além da linguagem 

cinematográfica, diversos cineastas trouxeram para as suas obras, por força de experiências 

televisivas e publicitárias do passado, recursos narrativos e estéticos de outras áreas que 

tornaram as marcas do cinema brasileiro contemporâneo intrinsecamente vinculadas à TV.  

Nem que fosse para contestar essa convergência de linguagens, a hegemonia da estética 

televisiva e publicitária tornou-se um tema recorrente ao setor. Pedro Butcher (2005) entende 

que um fator que nos permite diferenciar o cinema brasileiro contemporâneo daquele que fora 

realizado em outros períodos é a relação cada vez mais estreita que ele estabelece com a 

televisão. Assim, todos os filmes do período e discursos produzidos sobre o cinema parecem  

trazer em si reações ou adesões a hegemonia da televisão no audiovisual.  

Ballerini (2012) afirma que essa proximidade da televisão com o cinema brasileiro no 

século XXI fez com que a própria classe cinematográfica contribuísse para a existência de 

entraves na difusão das obras já que se tornou frequente no setor um certo preconceito com os 

filmes comerciais e populares que dialogam com outras linguagens. Assim, entende o autor, 

qualquer filme com inclinações para uma linguagem televisiva e que conseguiu promover um 

encontro com o seu público, tendo uma facilidade de diálogo com ele, passou a ser acusado de 

ceder irrestritamente à pobreza estética ou narrativa, independente das variações que esse gosto 

popular possa conter. Em contrapartida, o autor afirma, que existe uma resposta a essa “repulsa” 

em parte do setor cinematográfico a partir de reivindicações de comunicabilidade do nosso 

cinema com a produção de obras de “gosto popular”. Ballerini (2012) afirma que tal situação 

evidencia um impasse, de um lado temos uma cinematografia viabilizada por dinheiro estatal e 

que, portanto, deveria prestar atenção no espectador e do outro uma parcela do setor que realiza 

filmes de entendimento e aceitação de um público muito restrito.  

                                                           
24 A paralização da produção no início dos anos de 1990 não se estendeu a outros ramos do audiovisual, 

como a TV e a publicidade, e foram neles que os realizadores conseguiram oportunidades concretas de 

trabalho e, portanto, experiência, conforme Butcher (2005).  
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Sobre a comunicação das produções cinematográficas brasileiras com o público, Ballerini 

(2012) entende que os primeiros dez anos do século XXI podem ser resumidos pelo 

aparecimento de duas tendências no setor: a) no circuito comercial, os realizadores apostaram 

naquele gênero que foi mais bem-sucedido nas bilheterias, a comédia com forte influência da 

televisão e sob a política de marketing da Globo Filmes; b) no “cinema de arte” impôs-se o 

universo das mazelas sociais e políticas do país, dando destaque sobretudo a ambiência das 

favelas e ao universo do tráfico de drogas. 

Assim, um dos primeiros tópicos sobre esse cinema “Pós-Retomada” que se impõe é a 

extensa produção de longas que exploraram o tema da violência urbana começando pelo 

premiado Cidade de Deus. Antes do filme de Fernando Meirelles, Pedro Butcher (2005) afirma 

que a preocupação com a conquista de um espaço para o cinema brasileiro nos primeiros anos 

da Retomada fez com que os realizadores se afastassem de temas delicados como a violência 

do país. Havia um certo receio entre os cineastas de que seus projetos fossem rejeitados 

socialmente caso optassem por tocar nessa questão. Assim, antes de Cidade de Deus e seus 

contemporâneos, quando a violência urbana surgia no cinema era um elemento periférico. A 

partir dos anos 2000, essa passou a ser a temática central de algumas produções, entre elas 

Tropa de Elite, o que para o autor foi um reflexo das principais inquietações do país nos novos 

tempos: o crescimento desordenado das cidades e as desigualdades sociais.  

Cabe ressaltar, todavia, conforme Ballerini (2012), que as mazelas do país sempre foram 

objeto de interesse do cinema brasileiro. No entanto, nesse início de século XXI, o autor entende 

que o cinema brasileiro socialmente reconhecido como autoral, que raras vezes fugiu de 

universos como a fome, a violência, o tráfico de drogas, atrasos políticos, econômicos e sociais, 

passou a perceber que a “tríade de ouro” (boa repercussão do filme entre a crítica, público e 

festivais) era preenchida pelo “filme-favela” ou pelo filme de violência urbana. Seguiram 

Cidade de Deus, longas que conseguiram corresponder a essa “tríade” mencionada por Ballerini 

(2012) ao atenderem a tal tendência temática no mercado audiovisual25. O favela movie ou o 

filme sobre a violência urbana passou a ser o filme-evento no Brasil “Pós-Retomada”, conclui 

o autor. 

                                                           
25 Os exemplos mais conhecidos são Carandiru (2003) e Tropa de Elite (2007), que assim como Cidade 

de Deus geraram, respectivamente, “ramificações” como a série televisiva Carandiru, outras histórias 

(2005), exibida pela TV Globo, e a continuação cinematográfica Tropa de Elite 2 – O inimigo agora é 

outro (2010). Já o sucesso de Cidade de Deus viabilizou a produção da série Cidade dos Homens (2002-

2005) exibida pela TV Globo, que, por sua vez, gerou como subproduto o filme Cidade dos Homens 

(2007).   
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A atuação do grupo Globo de comunicação na área cinematográfica é outro fator de 

destaque para o setor nesse início de século e também apresenta um modelo de produção em 

discussão nesta dissertação através do filme Olga, de Jayme Monjardim. Através da criação da 

Globo Filmes em 1997, a empresa deixou ainda mais tensa as relações de disputas por espaços 

no campo entre grupos que defendiam que a comunicabilidade do cinema passava pelo seu 

diálogo com a televisão e estratos que reivindicavam uma produção cinematográfica menos 

massificada e mais experimental estética e narrativamente. Existem no período, portanto, fortes 

reações ao consolidado “padrão Globo de qualidade” no cinema26.   

A Globo Filmes investiu na carreira cinematográfica de alguns diretores da TV Globo  

que possuíam como filosofia ou política de trabalho o estreitamento das linguagens do cinema 

e da televisão, entre eles Jayme Monjardim, Guel Arraes, Jorge Fernando e talvez o mais 

popular do grupo, Daniel Filho. Segundo Butcher (2005), Daniel Filho não só estava à frente 

da empresa como também retornou aos cinemas através dela e estabeleceu o “padrão Globo de 

qualidade” no setor cinematográfico com comédias de grande aceitação do público 

protagonizadas por estrelas da emissora como A Partilha (2001) e Se eu fosse você (2006), que 

retomaram fenômenos populares do cinema como as chanchadas e os filmes de Renato Aragão 

e Xuxa e que junto com o favela movie tornou-se uma tendência no mercado cinematográfico 

nesse início de século XXI.  

De acordo com Caetano et al. (2005), os filmes produzidos pela empresa se tornaram 

populares não apenas por adotarem modelos estéticos e narrativos previamente aceitos pelos 

espectadores pela familiaridade das obras com produtos televisivos no Brasil, mas também 

porque contavam com a distribuição de majors norte-americanas e com a divulgação do maior 

conglomerado de comunicação do país, a Globo. Assim, ao mesmo tempo em que a Globo 

Filmes conseguiu com facilidade resolver para si os entraves da difusão que o cinema brasileiro 

sempre teve dificuldade de solucionar, também acabou gerando um problema de concentração 

para o setor ao garantir a hegemonia dos filmes da empresa nas bilheterias do país. Pedro 

Butcher (2005) entende que se criou uma diferença abissal entre os resultados financeiros de 

                                                           
26 Pedro Butcher (2005) afirma que a Globo Filmes passou a atuar com força e incomodar o cenário 

cinematográfico a partir de O Auto da Compadecida (2000), minissérie de Guel Arraes exibida na TV 

Globo e que fora lançada em formato de longa-metragem nos cinemas um ano depois. Butcher (2005) 

alega que a repercussão positiva de O Auto da Compadecida nas bilheterias trouxe a reação adversa de 

alguns profissionais do cinema que temiam que diversos produtos da TV Globo ganhassem suas versões 

cinematográficas e, consequentemente, lhes tirasse o lugar que antes lhes era cativo no campo.  
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um filme que conta com o suporte da Globo Filmes e aquele que não possui esse apoio e tem 

que lidar somente com mecanismos estatais que, como já mencionado, não estão totalmente 

preparados para os processos de difusão das obras.  

Nesse movimento típico da “Pós-Retomada”, criam-se nichos de filmes que são exibidos 

em festivais ou circuitos de arte e que ficam restritos a públicos específicos, ocasionalmente 

ganhando espaço em circuitos mais amplos a depender da sua repercussão nesses espaços, trata-

se do caso de O Som ao Redor, de Kleber Mendonça Filho, quarto filme cuja interação crítica-

diretor será analisada nesse trabalho. Em torno desse grupo, Butcher (2005) afirma que se 

formou o chamado “cinema independente brasileiro” composto por produções autorais que não 

são sustentadas pelo aparato da Globo Filmes. Esse cinema que estava na outra margem do 

setor, oposta as do favela movie e dos títulos da Globo Filmes, era caracterizado por filmes que 

buscavam modelos alternativos de produção e linguagem (o autor entende que fazem parte do 

grupo diretores como Sérgio Bianchi, Domingos de Oliveira, Laís Bodanzky, Carlos 

Reichenbach, Luís Fernando Carvalho, entre outros). Cabe destacar nesse “cinema 

independente brasileiro”, o lugar ocupado por diretores pernambucanos como o próprio Kleber 

Mendonça Filho, Cláudio Assis e Lírio Ferreira, que ajudaram a dispersar as narrativas 

cinematográficas para além do eixo Rio-São Paulo através do suporte de uma empenhada 

legislação regional e da repercussão dos seus trabalhos em festivais de cinema.  

O que é destacável nas ações dos cineastas desse “cinema independente (da Globo Filmes) 

brasileiro” é que, conforme concluem Caetano et al. (2005), alguns deles, mesmo estando à 

margem dos processos de divulgação do grupo Globo conseguiram se adequar e se legitimar 

como agentes importantes do setor nos esquemas de divulgação midiática. Isso acontece 

porque, conforme Caetano et al. (2005), esses realizadores construíram uma agenda midiática 

através das imagens que formavam em torno de si e por possuírem uma “representatividade 

cultural” com obras ousadas e criativas que chamaram a atenção dos media.  

No terreno das discussões, Franthiesco Ballerini (2012) entende que essa dicotomia entre 

um cinema tido como autoral e o cinema de resultados que flerta com a televisão e que possui 

um engajado trabalho de marketing dominou o debate público no setor. Nesse sentido, há por 

parte dos defensores de um cinema ideológico e comprometido esteticamente uma 

reivindicação por mais reflexões sobre a linguagem cinematográfica tendo em vista a 

preocupação de que o cinema brasileiro contemporâneo passou a ser obcecado pelo mercado e 

não necessariamente pelo cinema como expressão criativa. Tal discurso, afirma Ballerini 
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(2012), é lastreado por um “sentimento melancólico” de que para fazer cinema no Brasil acaba 

sendo necessário perder as utopias do cinema autoral do passado e pensar em uma 

cinematografia industrial conectada com a televisão, a publicidade e a internet. O autor afirma 

que há uma certa nostalgia de que foi deixada para trás uma relação cinema-cinema (o Cinema 

Novo e o seu diálogo com os movimentos cinematográficos do mundo) para que uma relação 

cinema-televisão-publicidade-internet (o cinema “Pós-Retomada” de convergências de 

linguagem) assumisse o protagonismo no setor.  

 

4.3. O CHOQUE PÓS-CLÁSSICO 

Luiz Zanin Oricchio (2003) entende que é difícil extrair alguma conclusão sobre a 

situação da crítica brasileira sobre o cinema nacional de início do século XXI e todas as relações 

que ela convoca com os diversos setores cinematográficos por ainda vivenciarmos modelos de 

cinema em construção, conforme pudemos perceber no tópico anterior. No entanto, Oricchio 

(2003) argumento que a crítica, relativamente condescendente com o cinema brasileiro na 

década de 1990, passou a contestá-lo mais a partir dos anos 2000. Tudo isso ocorreu em função 

do choque desse grupo com novas propostas cinematográficas que passaram a surgir no campo 

e que dialogavam com outras searas midiáticas como a TV e a publicidade e a estreia do longa 

Cidade de Deus é um momento decisivo desse novo ciclo brasileiro.  

Oricchio (2003) afirma que não há como excluir da história da crítica do “Pós-Retomada” 

a recepção a Cidade de Deus, o ponto de partida desta pesquisa. O autor argumenta que o longa 

se tornou emblemático pois trouxe para os agentes do campo cinematográfico a necessidade de 

um posicionamento e de um realinhamento teórico. Trata-se de um filme que provocou 

polarizações por sua temática e por sua abordagem, sendo responsável por redefinir parâmetros 

valorativos, metodologias e posicionamentos políticos da crítica de cinema e das demais esferas 

sociais com as quais ela dialoga acerca dos modelos de produção e estética cinematográfica em 

vigência no país.  

Segundo Oricchio (2003), Cidade de Deus impôs um novo dilema: os críticos 

continuariam devotos de um cinema canônico semelhante àquele estabelecido em um momento 

específico do Brasil (o Cinema Novo) ou se abririam a um “novo jeito de fazer filmes” que 

incorpora técnicas da publicidade, do videoclipe, de outras cinematografias, da televisão e que 

tem o espectador no centro das suas atenções ao conseguir se comunicar com públicos dos mais 
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diversificados repertórios cinéfilos, faixas etárias, classes sociais etc., ou seja, um projeto 

cinematográfico que se afasta da distinção simplista entre a “arte pura” e o entretenimento? 

Portanto, torna-se urgente para qualquer estudo que envolve a crítica brasileira contemporânea 

e as possíveis respostas que ela convoca no campo buscar as razões que provocaram tamanha 

inquietação midiática. É isso que buscaremos fazer neste tópico que antecede as análises. 

Baseado no romance de Paulo Lins, Cidade de Deus narrava alguns eventos vivenciados 

pelo autor do livro ao trazer para o espectador a trajetória dos moradores de um dos mais 

conhecidos conjuntos habitacionais do Rio de Janeiro, a Cidade de Deus, retratado em três 

décadas diferentes: 1960, 1970 e 1980. A trama era marcada pela proliferação gradual da 

violência e do tráfico de drogas na comunidade e trazia a narração de um dos moradores da 

favela, o jovem Buscapé, personagem que diante de todas as adversidades mantinha-se afastado 

do crime organizado.  

Conforme relatos de Fernando Meirelles em Fernando Meirelles - Biografia Prematura, 

de Maria do Rosário Caetano (2007), os diretores de Cidade de Deus (Meirelles e Katia Lund) 

recorreram a um elenco formado por moradores dos morros cariocas, realizando oficinas de 

preparação para os jovens atores terem as performances mais espontâneas e realistas possíveis. 

Essa abordagem, para a pesquisadora Ana Paula Penkala (2006), evidenciou em Cidade de 

Deus um anseio pela fidelidade com a realidade das favelas.  

Penkala (2006) argumenta que o longa possui uma aspiração com a linguagem 

documental e jornalística não só pela preparação e proposta de interpretação do elenco, como 

também por ter um compromisso de exposição da violência a partir de um sujeito apresentado 

nas estatísticas como a principal vítima da criminalidade brasileira, o jovem negro entre 15 e 

24 anos (Buscapé). A pesquisadora ainda afirma que a câmera instável com constantes tremores 

e zooms e a montagem de Daniel Rezende para o filme corroboram com essa abordagem realista 

ao optar por cortes secos e justaposições de planos em conflitos, assim como a fotografia de 

César Charlone que utiliza uma paleta de cores com o intuito de transportar o espectador para 

suas respectivas épocas, como se tudo fosse registrado naqueles períodos (o sépia de 1960, o 

esverdeado de 1970 e o azul de 1980).  

Paralelamente, Raquel de Medeiros Marcato (2009) afirma que Cidade de Deus apresenta 

uma forte inclinação para gêneros cinematográficos da ficção, entre eles, os filmes de 

gângsteres norte-americanos. O longa, na interpretação da pesquisadora, estabelece um diálogo 

com obras da filmografia de Martin Scorsese (Os Bons Companheiros) ao trazer a história de 
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marginalizados pela sociedade contra um sistema capitalista tendo a violência desses sujeitos 

como uma resposta às injustiças sociais. Para Marcato (2009), alguns elementos que aproximam 

Cidade de Deus das histórias de gângsteres são a ascensão e a queda do chefe do crime (Zé 

Pequeno), a narrativa em off do herói (Buscapé) e a redenção do bandido no relacionamento 

com a mulher amada (Angélica e Berenice). Cidade de Deus ainda apresentava sua história com 

elementos que marcaram a carreira de cineastas internacionais contemporâneos como Quentin 

Tarantino (Pulp Fiction) ou Baz Luhrmann (Moulin Rouge!), evidenciando uma estética pop 

que flertava com o humor, a montagem frenética do videoclipe e o “excessivo” cuidado de um 

filme publicitário.  

As interpretações de Penkala (2006) e Marcato (2009) para Cidade de Deus colocam em 

destaque a junção de características que fomentaram as tensões nas discussões em torno da 

obra. De um lado, temos um filme que expõe uma realidade social do país; do outro lado, um 

longa que tem um claro compromisso de estabelecer comunicação com as plateias da maneira 

mais “sedutora” possível.  

Assim, Cidade de Deus era um filme que exibia uma característica que durante anos foi 

negada às produções nacionais, o espetáculo, afirma Oricchio (2003). A grande questão é que 

isso se somava ao compromisso de denúncia social que a obra assumia ao retratar uma realidade 

do país. Por estas características, que na perspectiva de um grupo eram excludentes, o 

entretenimento e o engajamento social, Luiz Zanin Oricchio (2003) afirma que Cidade de Deus 

polarizou o debate valorativo da obra. O longa acabou agradando a um tipo de crítica que, no 

geral, digere com dificuldade o cinema nacional e tem em alta estima as produções populares 

de língua inglesa, mas, por outro lado, desagradou os críticos que tinham os seus canônes 

estéticos nacionais representados pelo Cinema Novo e questionavam a ética do longa por tratar 

um tema sério através da “embalagem” do entretenimento.  

Oricchio (2003) afirma que logo que o filme começou a ser exibido foram estabelecidas 

“facções” rivais, polarizações que não ponderavam os prós e os contras do trabalho de Meirelles 

e de sua co-diretora Kátia Lund: os “detratores” do longa, que se sustentaram no conceito de 

“cosmética da fome” da pesquisadora da UFRJ Ivana Bentes, afirmavam que Cidade de Deus 

se alinhava a uma série de filmes que comercializavam a miséria nacional através de estratégias 

do entretenimento ao invés de oferecer uma reflexão sobre esta questão; e os “defensores” da 

obra, que  desqualificavam os seus adversários usando até mesmo um tom reverencial 

exagerado para o filme ao enaltecer a sua estética pop.  
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Fernando Mascarello (2004) entende que o cenário para a discussão em torno de Cidade 

de Deus foi projetado antes mesmo do filme ser lançado. Isso é perceptível nas edições dos 

jornais da época que antecederam a estreia do longa. O cineasta Erik Rocha (2002), por 

exemplo, escreveu um texto para o jornal O Globo no qual adjetivava Cidade de Deus e seus 

contemporâneos ironicamente de representantes de um “cinema novinho”. Rocha (2002) falava 

de filmes que ganhavam tutela midiática e tinham como tema as preocupações sociais do Brasil, 

mas que não apresentavam o mesmo teor contestatório dos filmes do Cinema Novo. Os filmes 

desse “cinema novinho” tinham como tema espaços marcados por problemas estruturais, como 

o sertão e a favela, mas utilizava-os com o intuito da espetacularização, de estabelecer um 

diálogo com o público sem concessões, um claro contraste com a “estética da fome” de Glauber 

Rocha e do Cinema Novo que possuía como intuito tratar a miséria brasileira com propósitos 

reflexivos e esteticamente vanguardistas. Rocha (2002) contestava: 

Há filmes que falam muito pouco e no entanto se fala muito deles. Vem se 

proliferando um cinema satisfeito, disciplinado, sem angústias formais, sem 

risco, sem sabor. Para reconciliar-se com o grande público e com o mercado, 

o cinema parece ter renunciado aos seus ímpetos criativos e à sua função 

contestatória. (ROCHA, 2002, p.1) 

Ao texto de Rocha (2002) seguiram respostas contrárias e aderentes às suas ideias no 

mesmo jornal. No entanto, o que deu o tom do debate em torno de Cidade de Deus foi a 

vinculação de argumentos parecidos aos de Erik Rocha (2002) ao termo “cosmética da fome”, 

que surgiu pela primeira vez em um artigo de autoria da pesquisadora Ivana Bentes no Jornal 

do Brasil em 2001, segundo relata Oricchio (2003). O tema ganhou ainda mais impacto na 

ocasião do lançamento de Cidade de Deus, quando Bentes (2002) retornou ao conceito para 

questionar o filme em um novo artigo, desta vez para o jornal O Estado de S. Paulo. Nele, a 

pesquisadora argumentava: 

O interdito modernista do Cinema Novo, algo como “não gozarás com a 

miséria do outro”, que criou uma estética e uma ética do intolerável para tratar 

dos dramas da pobreza, vem sendo deslocado pela incorporação dos temas 

locais (tráfico, favelas, sertão) a uma estética transnacional: a linguagem pós-

MTV, um novo-realismo e brutalismo norte-americano, que tem como base 

altas descargas de adrenalina, reações por segundo criadas pela montagem, 

imersão total nas imagens. Ou seja, as bases do prazer e da eficácia do filme 

norte-americano de ação onde a violência e seus estímulos sensoriais são quase 

da ordem do alucinatório, um gozo imperativo e soberano em ver, infligir e 

sofrer a violência.[...] a maioria dos filmes não relaciona nem a violência nem 

a pobreza com as elites, a cultura empresarial, os banqueiros, os comerciantes, 

a classe média e aponta para um tema recorrente: o espetáculo dos pobres se 

matando entre si.[...] não estamos mais lutando contra o olhar exótico 

estrangeiro sobre a miséria e o Brasil que transformava tudo “num estranho 

surrealismo tropical”, como dizia Glauber em 1965. Somos capazes de 
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produzir e fazer circular nossos próprios clichês em que negros saudáveis e 

reluzentes e com arma na mão conseguem ter nenhuma outra boa ideia além 

do extermínio mútuo. (BENTES, 2002 ,p.D7) 

A partir das considerações de Bentes (2002) nesse artigo, logo surgiram algumas 

respostas às ideias da pesquisadora, como a do historiador Matthew Shirts (2002), publicada no 

mesmo jornal. Shirts (2002) entendia como equivocado o uso do Cinema Novo como referência 

pois o movimento pertencia a um contexto histórico específico, distinto daquele de Cidade de 

Deus. Shirts (2002) ainda afirmava que a violência do filme não era randômica como Bentes 

(2002) alegava. O historiador argumentava no jornal: 

A narrativa do filme é baseada justamente na explicação da violência. Cada 

brutalidade tem sua história. Cada guerra tem sua razão de ser, dentro da 

dinâmica dos personagens e da lógica do lugar. Segundo Ivana, boa parte de 

Cidade de Deus gira em torno do “mero gozo espetacular da violência”. Esta 

me parece ser a observação de quem não aprecia, nem entende, a brutalidade 

fictícia. [...] a ausência de um discurso explicativo da miséria é um alívio. 

Duvido que o espectador queira ou precise de didatismo hoje em dia. [...] O 

cinema está andando na frente da crítica no País. [...] Fazia tempo que isso não 

acontecia, uns 40 anos talvez. (SHIRTS, 2002, p. D8) 

A “cosmética da fome”, portanto, passou a ser usada por setores da crítica como uma 

etiqueta analítica para denunciar uma falta de ética de Fernando Meirelles e da co-diretora Kátia 

Lund, conforme entende Oricchio (2003). A discussão ultrapassou a fronteira das editorias de 

cultura e não apenas críticos, mas articulistas, editorialistas, cineastas, público, especialistas em 

segurança pública, educadores, cientistas sociais e antropólogos passaram a questionar os 

“escrúpulos” da obra ou defendê-la de acusações desse teor nos mesmos moldes do embate 

entre Ivana Bentes e Matthew Shirts.  

Em função da popularidade dos artigos de Ivana Bentes, parte da “culpa” dessa crítica da 

“cosmética da fome” foi atribuída, segundo Mascarello (2004), à Universidade, o que na 

perspectiva do autor foi uma conclusão apressada fruto de uma imagem negativa da Academia 

junto a outros setores da sociedade. Para Mascarello (2004), as opiniões da crítica da “cosmética 

da fome” não representam os estudos de cinema brasileiro no país em sua totalidade pois a 

maioria dessas pesquisas estão mais comprometidas com as obras do que com a recepção, que 

parecia ser a maior preocupação desse movimento de “repúdio” a Cidade de Deus e o que ele 

representava na sua época. 

O grande problema, como afirmam Alexandre Curtis (2008) e Mascarello (2004), é que 

como existem poucos estudos voltados para uma compreensão maior sobre o comportamento e 

as reações do público de cinema e dos diferentes setores da crítica, ou seja, existe uma omissão 
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teórica no campo da comunicabilidade e das questões pró-grande público, determinados 

estigmas sobre os gostos do espectador comum são perpetuados. Assim, afirma Mascarello 

(2004), aliado a um temor exagerado acerca das consequências da recepção de determinado 

conteúdo pelo público, há uma insistente homogeneização do espectador que não é considerado 

em sua individualidade, mas sim entendido como uma subjetividade passiva. Nesse sentido, 

constrói-se uma preocupação exagerada com os efeitos que determinadas obras em suas 

representações e discursos podem gerar no grande público.  

Fernando Mascarello (2004) salienta que mesmo que setores da Universidade tenham 

sido a catalisadores desse movimento contrário ao popular na recepção de Cidade de Deus, tal 

comportamento não pode ser reduzido ao grupo em sua totalidade. Diversas instâncias de 

consagração e não apenas aquelas vinculadas a Universidade aderiram ao discurso da 

“cosmética da fome” no juízo não apenas de Cidade de Deus como também de filmes que 

convergiram de alguma forma com os elementos mais fortes da obra de Meirelles. As ideias e 

as posturas do discurso da “cosmética da fome” foram repetidas por críticos de jornais, cineastas 

e outras instâncias valorativas que entraram nos sistemas de interação social sobre Cidade de 

Deus e seus contemporâneos.  

O debate sobre Cidade de Deus, nesse sentido, de acordo com Mascarello (2004), estava 

fundado em dois procedimentos complementares: a legitimação e a canonização de um cinema 

moderno-revolucionário de alta cultura (o “bom cinema”) e a patologização de um cinema de 

corte clássico, ou no caso, uma espécie de pós-clássico, de cultura média ou baixa (o “cinema 

ruim de má qualidade”), que deveria ser “exterminado” como uma espécie de doença ou praga 

que se apoderava da cinematografia nacional.  

A partir dos procedimentos de legitimação, canonização e patologização, Mascarello 

(2004) afirma que o debate em torno de Cidade de Deus trouxe de volta elementos que sempre 

estiveram em jogo no cinema do país e que sempre foram colocados por determinados grupos 

como opostos: a estética e a comunicabilidade. De acordo com o pesquisador, a estética e a 

comunicabilidade do cinema brasileiro, postas como elementos dissociados pelas instâncias em 

discussão, são tópicos de debate que sempre retornam nos ciclos determinantes da 

cinematografia nacional em diferentes configurações, oscilando suas preocupações centrais 

entre a busca de uma linguagem autêntica e a urgência da comunicação dos filmes com o 

público (formação das plateias e a implementação de uma indústria do cinema no país). Estas 
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questões surgem como constantes pois, segundo o pesquisador e conforme já mencionado no 

início do capítulo, o cinema brasileiro sempre foi conhecido por seus problemas estruturais. 

Traçando os antecedentes históricos do debate, Mascarello (2004) traz o retorno das 

defesas e contestações de modelos estéticos e de comunicabilidade de variadas maneiras ao 

longo dos tempos: a censura estética ao cinema popular da Atlântida e o desprezo pelo 

significado cultural das chanchadas pela crítica de cinema; a denúncia do projeto industrialista 

da Vera Cruz, que, por sua vez, cimentou ideologicamente o Cinema Novo dos anos de 1960; 

as mudanças no discurso cinematográfico dos cinemanovistas que começaram a dialogar com 

o público e obter retorno financeiro com filmes como Macunaíma (1969) e O Dragão da 

Maldade contra o Santo Guerreiro (1969); a radicalização das questões estéticas e ideológicas 

a partir do Cinema Marginal da década de 1970; e a hegemonia de uma perspectiva de 

comunicabilidade e da centralidade do mercado na década de 1980..  

Para Alexandre Curtis (2008) todo esse cenário adaptado às configurações 

cinematográficas de início do século XXI e sua cultura de hibridismos estéticos e novos arranjos 

mercadológicos abalou um certo movimento da cultura cinéfila calcada em cânones e tradições 

teóricas que diante da urgência de uma abertura valorativa preferiu recuar e optar por uma 

postura autoritária. O pesquisador afirma que, mobilizados por uma certa intransigência, 

parcela da crítica de cinema passou a se portar diante dos filmes brasileiros dessa época sem 

levar em consideração o caráter de “arte impura” do próprio cinema, os novos contextos de 

produção, os gostos do público e as transformações que consequentemente deveriam ser 

operacionalizadas nos critérios valorativos.  

Ainda que os “detratores” de Cidade de Deus tenham assumido um certo protagonismo 

nos debates sobre os filmes, Luiz Zanin Oricchio (2003) afirma que as defesas ao longa também 

não foram isentas de equívocos.  Enquanto os críticos da “cosmética da fome” exageravam no 

elitismo, os defensores do filme logo incorreram no erro de alçar o longa à categoria de obra-

modelo, “[...] comemorando o fato de que, finalmente alguém no Brasil tinha aprendido a fazer 

cinema… à americana” (ORICCHIO, 2003, p. 224). Para Oricchio (2003) faltou ao debate 

entender que para essas avaliações em torno da obra serem relevantes culturalmente elas 

deveriam levar em consideração a natureza híbrida do longa sem aceitá-la incondicionalmente, 

ou seja, realizar ponderações na exposição de posições intermediárias. Assim, se faltava de um 

lado compreender que a atividade cinematográfica se transforma e adere às mudanças do tempo 

através da incorporação de influências da cultura de convergências de linguagens, no outro polo 
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do debate, havia uma carência de maior ponderação sobre as questões éticas e a consciência de 

que as influências dos novos tempos deveriam se relacionar com uma gramática do cinema já 

estabelecida. 

Pela insipiência de um movimento conciliador no debate, há a persistência do que Curtis 

(2008) chama de  “diálogo de surdos” entre alguns críticos e a sociedade: parte da crítica assume 

um tom normativo e autoritário com um excesso de preocupação com gostos pessoais e as 

demais instâncias ignoram e desdenham o discurso crítico pois ele passa a ser encarada como 

uma intromissão indesejada e agressiva nas suas searas afetivas, o “estraga prazer” da 

celebração do rejuvenescimento do cinema nacional. Uma transformação nesse cenário, 

entende Curtis (2008), viria por um movimento de reflexão do próprio exercício da crítica. 

Usando como referência o trabalho da pesquisadora Barbara Herrstein Smith, Fernando 

Mascarello (2004) entende que o valor de uma obra não é universal ou objetivo, mas 

circunstancial, se dando sempre a partir do referencial de três elementos: 1) a audiência que 

julga a obra; 2) as funções que se espera que o objeto de valoração cumpra; e 3) as circunstâncias 

de sua fruição. Seguindo essa perspectiva, Mascarello (2004) entende que a crítica da 

“cosmética da fome” valorou Cidade de Deus pelo ponto de vista de um espectador que clama 

por um cinema moderno-revolucionário de alta cultura, não levando em consideração o gosto 

de um público. Para o pesquisador, esse discurso legitimador, canonizador e patologizador 

apoia-se na necessidade que esse grupo teve de se distinguir no campo, tornando Cidade de 

Deus uma espécie de representante da “estética popular” e do “gosto do público” que ameaçava 

um legítimo e canonizado cinema que era representante do “gosto puro e refinado” da cinefilia. 

Portanto, desqualificar Cidade de Deus tornou-se uma espécie de afirmação de identidade usada 

por parte da crítica no espaço social.  
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5. INTERAÇÕES CRÍTICA-DIRETOR 

As análises integrantes desta dissertação tiveram como corpus as críticas dos filmes 

Cidade de Deus (2002), Olga (2004), Tropa de Elite (2007) e O Som ao Redor (2013), 

veiculadas nos três jornais de maior circulação do Brasil, Folha de S. Paulo, O Estado de S. 

Paulo e O Globo, e os depoimentos dos seus respectivos diretores presentes em reportagens e 

entrevistas realizadas pelos mesmos canais de comunicação. Eventualmente, por uma demanda 

dos estudos de caso, foram incluídos materiais oriundos de outras fontes e declarações de outros 

agentes para compor uma análise mais coerente e que suprisse algumas das questões presentes 

nas referidas recepções, como foi o caso da entrevista concedida pelo diretor José Padilha ao 

programa de TV Roda Viva, as declarações de Luís Fernando Carvalho sobre a polêmica da 

“cosmética da fome” no jornal O Globo, a crítica de Eduardo Escorel para O Som ao Redor no 

blog da revista Piauí, entre outros.  

A seleção dos veículos de comunicação que formaram o corpus de análise levou em 

consideração a popularidade deles no país e, consequentemente, seus potenciais de 

reverberação de discussões sobre as obras em questão. Já os filmes foram selecionados  por 

representarem modelos de produção brasileiros marcantes nesse início de século XXI (o favela 

movie, as grandes produções viabilizadas pelo aparato da Globo Filmes e o cinema 

independente nacional), assim como em virtude do impacto e da repercussão que eles geraram 

no campo cinematográfico da contemporaneidade, formando “chaves de leitura” para a 

cinematografia brasileira que impactam as recepções das obras nacionais desse período.  

Todo o processo de seleção dos textos do corpus de análise resultou na leitura de 91 

materiais, incluindo no grupo críticas, entrevistas e reportagens (15 de Cidade de Deus; 26 de 

Olga; 30 de Tropa de Elite; e 20 de O Som ao Redor), cujas referências encontram-se 

individualizadas por estudo de caso ao final do trabalho.  

 

5.1. CIDADE DE DEUS E O “CINEMA NOVINHO” 

Antes de elucidarmos os principais tópicos da disputa valorativa em torno de Cidade de 

Deus, precisamos sublinhar que o longa gerou uma intensa disputa por sua autoria entre os 

diretores Fernando Meirelles e Katia Lund. Esse atrito negado por ambos, mas que está nas 

entrelinhas dos seus respectivos discursos sobre a obra, realçaram as razões que transformaram 
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Fernando Meirelles no principal porta-voz e defensor de Cidade de Deus nos veículos 

midiáticos e explicam porque recorremos aos depoimentos dele na análise do caso.   

As funções de ambos no filme eram ao mesmo tempo evidentes e turvas. Segundo 

reportagem de Alex Bellos (2004) para o The Guardian, os dois diretores de Cidade de Deus 

entraram em um acordo no qual Lund trabalharia com o jovem e inexperiente elenco do filme 

e Meirelles cuidava das imagens, da locação, do roteiro e da montagem do longa, porém um 

diretor nunca deixou de acompanhar o trabalho do outro ao longo do processo. Esse modus 

operandi de Cidade de Deus tornou difícil entender se o filme estava mais para um projeto de 

autoria de Fernando Meirelles ou de Katia Lund.  

Em Bellos (2004) Lund relata um certo incomodo presente desde a exibição do filme para 

a plateia do Festival de Cannes ao ser creditada ao final do longa como co-diretora em uma 

creditação distinta da de Fernando Meirelles, definido como o diretor do projeto. Lund afirmava 

ao jornalista que a partir daquele momento passou a ser reconhecida no festival como “a mulher 

que cuidou das crianças e era a guia da favela”. Em 2004, quando o filme recebeu 4 indicações 

ao Oscar27, entre elas a de direção, atribuída somente a Fernando Meirelles, Lund reforçava 

compreender que havia sido excluída da nomeação por uma regra da própria Academia de Artes 

e Ciências Cinematográficas de Hollywood, que não reconhecia a função de co-diretores (a não 

ser quando vinham creditados como diretores, caso de Joel e Ethan Coen, por exemplo, 

premiados por Onde os fracos não têm vez em 2008), mas deixava evidente uma certa 

insatisfação por não ser reconhecida por um trabalho que foi além da preparação de atores, 

segundo a própria realizadora: “Eu não estava lá apenas segurando a mão dele. [...] eu sei que 

estava lá trabalhando com o Fernando para construir a visão e o estilo do filme. Se isso não é 

dirigir, o que eu estava fazendo lá?”28 (LUND apud BELLOS, tradução nossa, 06 fev. 2004). 

Enquanto a co-diretora reivindicava um reconhecimento maior do seu trabalho no longa, 

Meirelles, ainda que ressaltasse a importância do trabalho de Lund no set de Cidade de Deus, 

reforçava a estrita função dela no set e o seu entendimento de que a autoria da obra era sua. Isso 

                                                           
27 Cidade de Deus foi indicado aos prêmios de melhor direção (Fernando Meirelles), melhor roteiro 

adaptado (Bráulio Mantovani), melhor fotografia (César Charlone) e melhor montagem (Daniel 

Rezende).  
28 Tradução para: “ I was not there just to hold his hand. I know I was there working with Fernando to 

construct the vision and style of this film. If I was not directing, what was I doing?” (LUND apud 

BELLOS, 06 fev. 2004) 
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é perceptível a partir da seguinte declaração do realizador ao portal Terra na mesma época 

(2004):  

Meu contrato com ela é claro. É como a relação do piloto e do co-piloto. O 

piloto faz o voo e o co-piloto é o segundo homem em comando. Com a Katia 

a relação foi essa. [...] Passei quatro anos envolvido no filme, enquanto ela 

ficou 11 meses. Ela trabalhou só na área de elenco, sem envolvimento com 

edição, locações e câmera, por exemplo. [...] Ela deu uma contribuição enorme 

para o filme, ele teria sido diferente sem a Katia, mas as decisões finais eram 

todas minhas. (MEIRELLES apud TORTORIELLO, 2004) 

Lund, por sua vez, sublinhava que havia sido colocada à margem de todo o processo por 

sua própria personalidade e pela maneira como conduzia a sua carreira, que, por sinal, era bem 

diferente da de Meirelles. Nesse sentido, a diretora queixava-se no mesmo portal: “No início 

tínhamos um acordo verbal, que seria como em Palace II29 [...] Aprendi que o contrato é tudo 

(...) e que para os negócios sou burra. [...] Mas decidi ser feliz, porque o filme, o trabalho 

coletivo continuam sendo reconhecidos” (LUND apud SOU, 2004). 

Diferente de Meirelles, Lund demonstrava ser uma diretora pouco afeita ao “jogo” 

midiático. Apesar da reivindicação da autoria no filme, por exemplo, Katia Lund parecia 

conformar-se com uma posição de menos destaque na promoção do longa do que o seu colega 

de set Fernando Meirelles. A co-diretora de Cidade de Deus, que dizia ter restrições à “estética 

publicitária” (algo que Meirelles, como será visto, defende sem concessões), havia rejeitado e 

contestado rótulos midiáticos como o de “diva do cinema culpado”, que o jornal O Globo lhe 

dera em uma das edições do caderno especial Ela, conforme relato do colunista Artur Xexéo 

(2004). Além disso, antes das indicações ao Oscar saírem, Lund parecia não dar muita 

importância a esse reconhecimento da autoria em Cidade de Deus durante a campanha de 

divulgação do longa para membros da Academia de Hollywood. Segundo relato da diretora a 

Alex Bellos (2004), na ocasião da votação do prêmio, ela não questionou a recusa da Academia 

em creditá-la como diretora por acreditar que era algo sem importância e que não resultaria em 

nenhuma indicação ao prêmio. Meirelles, por sua vez, sempre estivera disponível para ajudar o 

                                                           
29 Episódio de 30 minutos do programa de TV Brava Gente da Rede Globo, que, segundo relatos do 

próprio Fernando Meirelles em Caetano (2007) serviu para a equipe de Cidade de Deus testar os recursos 

estéticos e narrativos que seriam empregados no filme. O episódio trazia uma passagem do romance de 

Paulo Lins que não foi inserida no roteiro do longa. Nele, Meirelles e Lund dirigiram parte do elenco 

usado em Cidade de Deus. Posteriormente, Laranjinha e Acerola, os dois personagens que 

protagonizaram Palace II retornaram para a série Cidade dos Homens , exibida entre 2002 e 2004 

também na Rede Globo, sob a supervisão de Fernando Meirelles.  
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produtor norte-americano Harvey Weinstein e a distribuidora Miramax (responsável pela 

difusão internacional de Cidade de Deus) na promoção do longa entre os votantes do Oscar.  

Os planos de carreira internacional traçados por Meirelles e Lund após Cidade de Deus 

também eram diferentes e realçavam ainda mais as características de dois profissionais com 

predisposições distintas no espaço social: enquanto Fernando Meirelles mirava as produções 

europeias de grande visibilidade, como O Jardineiro Fiel (2005), adaptação do romance de 

John le Carré, que lhe rendeu mais quatro indicações ao Oscar em 200630; Katia Lund, por sua 

vez, tinha interesse em projetos de menor escopo, como documentários que abordavam como 

temática questões sociais da Colômbia e de Israel. Assim, é compreensível por suas respectivas 

trajetórias que Fernando Meirelles estava na “linha de frente” do lançamento comercial do 

filme, envolvido não apenas na concepção estética e narrativa da obra, mas também em seu 

processo de divulgação, assumindo a frente de toda a discussão em torno de Cidade de Deus e 

por isso centraremos nossas atenções nas análises dos seus depoimentos.  

A partir desse parágrafo, voltaremos nossos olhares para a recepção do filme e a 

percepção que o seu diretor Fernando Meirelles teve de todo esse processo de atribuição de 

valor a Cidade de Deus na imprensa brasileira. Podemos perceber instantaneamente que o 

principal foco de conflito entre a crítica jornalística de cinema e o diretor Fernando Meirelles 

na recepção de Cidade de Deus está nas argumentações acerca da articulação da temática da 

violência ao longo do filme e a necessidade ou não dessa obra de apresentar uma 

contextualização da realidade retratada. Em parte, o discurso valorativo dos críticos alegava 

sentir falta em Cidade de Deus de uma análise pormenorizada que fizesse o espectador 

compreender que a causa de todo a violência apresentada ao longo da história estava fora da 

favela, ou seja, na estrutura política e social do país.  

Uma crítica escrita por Alcino Leite Neto para o jornal Folha de S. Paulo (2002b), após 

a exibição do longa aos críticos no Festival de Cannes em 2002, vislumbrava um previsível 

conflito que o filme causaria com a instância receptiva da crítica nos meios de comunicação 

nacionais em função de uma certa tradição valorativa persistente:  

“Cidade de Deus”, de Fernando Meirelles, um dos dois filmes brasileiros em 

Cannes, foi exibido ontem para a crítica internacional. Recebeu aplausos 

modestos, mas, a plateia de críticos não é a melhor para avaliar o seu impacto 

no público, que deve ser grande. [...] A linguagem (do filme) presta menos 

                                                           
30 O filme ganhou o prêmio de melhor atriz coadjuvante (Rachel Weisz) e foi indicado a melhor roteiro 

adaptado (Jeffrey Caine), melhor montagem (Claire Simpson) e melhor trilha sonora original (Alberto 

Iglesias).  
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contas a tradição do cinema do que as flexões estéticas do videoclipe[...] o 

filme conseguiu condensar de modo interessante o vasto painel de vidas e 

situações do livro, mas ao custo de esvaziar sua densidade social e psicológica. 

[...] não existe quase nenhum mundo exterior à favela no filme, fora a polícia 

e alguns personagens da classe média, todos esquemáticos. [...] É essa uma de 

suas principais fraquezas: transformar a favela num sistema auto-explicativo 

com seus dramas engendrados. (LEITE NETO, 2002b, p. E2) 

Leite Neto diagnostica Cidade de Deus como um filme que dialoga mais com formas de 

expressão diversas da cinematográfica, apresentando-se como um longa que preza muito pouco 

pela tradição das narrativas brasileiras no cinema ao gosto da crítica especializada. Ao mesmo 

tempo em que o crítico faz essa previsão, define Cidade de Deus como um longa que agradaria 

o gosto cinematográfico de um público médio, mais afeito às proposições estéticas e narrativas 

populares que a obra apresentava.  

  Por não reverenciar uma tradição valorativa da crítica (o cinema brasileiro de estreita e 

fiel vinculação com a linguagem cinematográfica ‘pura’, canonizada, normatizada e da 

preferência  desse grupo, tendo o Cinema Novo como uma referência nesse sentido), Cidade de 

Deus foi o estopim de uma série de declarações de agentes do setor que se inclinavam a um 

certo gosto e que, diante da iminente aceitação popular de uma “nova” proposição estética e 

narrativa, interessaram-se em vir a público para afirmar suas identidades através de disputas 

valorativas midiatizadas. O intuito era promover alertas para o público e fortalecer o caráter 

normativo dos seus gostos diante de um filme e de um realizador visto como uma ameaça a 

suas posições e preferências no espaço social.  

Cidade de Deus instaurou então um verdadeiro “ambiente de guerra” no setor 

cinematográfico quando foi lançado comercialmente em 2002. O filme dirigido por Fernando 

Meirelles representava uma antítese dos cânones nacionais ao negociar com tudo aquilo que a 

vanguarda cinematográfica combatia: a estética e a narrativa inclinada aos meios massivos de 

forte apelo comercial. Em artigo sobre a recepção de Cidade de Deus para a revista 

Contracampo, o crítico Ruy Gardinier (2003) entende que uma parcela da crítica interpretou o 

movimento promovido pelo longa e pelo realizador como uma afronta ao recusar a linguagem 

artisticamente comprometida com um cinema nacional de “alta cultura”. Para Gardnier (2003), 

na percepção do grupo, o filme de Meirelles era uma espécie de “traidor” da mais forte e 

longeva tradição cinematográfica brasileira. Gardnier (2003) destaca que:  

Talvez o maior choque em Cidade de Deus é que é um filme que 

definitivamente não aproveita nenhuma influência do cinema brasileiro. É 

talvez o primeiro filme brasileiro de envergadura que não quer se arrogar 

nenhum lugar na tradição (a primeira coisa que fizeram tanto Walter Salles 
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como a Conspiração, logo que foram notados como momentos importantes 

para o cinema brasileiro, foi começar a citar nomes de realizadores nacionais). 

[...] Fernando Meirelles é o primeiro cineasta brasileiro em anos a dar de vista 

a se considerar um realizador órfão. [...] Se todos esses (diretores) podiam se 

ancorar na história do cinema brasileiro para se defenderem (Walter Salles 

nunca deixou de mencionar que era tributário de Nelson Pereira), Fernando 

Meirelles não pôde. E nem quis, ao que parece. Sem teto, ficou fácil o ataque 

aéreo. [...] fosse o filme tão pouco herdeiro do cinema brasileiro e tão bem 

sucedido esteticamente, haveria tamanho bafafá para encontrar as mínimas 

inconsistências éticas e estéticas no filme? (GARDNIER, 2003) 

Essa perspectiva que enquadra Cidade de Deus como um “traidor” do cinema brasileiro 

apoia-se, como já antecipado, na defesa de alguns artigos, como os de Ivana Bentes (2002) e 

Erik Rocha (2002).  Como adiantado no capítulo anterior, Rocha (2002), que chamava Cidade 

de Deus e seus contemporâneos de “cinema novinho”, afirmava que a proposta cinematográfica 

de filmes similares ao de Fernando Meirelles era marcada pela exploração de questões sociais 

do país, tal qual o Cinema Novo fazia, mas que evidenciava uma ausência de ética ao estreitar 

o seu compromisso de comunicabilidade com plateias amplas através de recursos do 

entretenimento e por se preocupar excessivamente com a arrecadação nas bilheterias. No caso 

de Cidade de Deus, alegava-se que o longa retratava a perda da infância para a violência e o 

tráfico de drogas, um tema grave e urgente no país, através de propostas estéticas e narrativas 

do cinema hollywoodiano, do videoclipe e da publicidade. Isso ficava evidente na obra pela 

preocupação do seu realizador com as estratégias de marketing e com a bilheteria, pela trilha 

sonora pop, pela montagem ágil, pelo humor e por uma certa assepsia no tratamento da imagem.  

Para parte da crítica dos jornais que, até certo ponto, absorveu algumas ideias 

desenvolvidas em Rocha (2002) e Bentes (2002), os recursos estéticos e narrativos usados em 

Cidade de Deus acabavam amortizando qualquer tipo de reflexão que o tema poderia provocar 

caso o longa de Fernando Meirelles optasse por uma abordagem mais inclinadas à canônica 

linguagem cinematográfica. Tratava-se, na percepção de muitos agentes desse ambiente de 

discussões, de uma crítica que buscou confrontar as questões éticas de Cidade de Deus através 

de posicionamentos acerca das marcas estéticas e narrativas do filme recorrentes nas discussões 

do setor: a hipervalorização de uma “alta cultura” e a associação de um cenário de crise criativa 

àquilo que é enquadrado como “baixa cultura”. 

Assim como Alcino Leite Neto (2002b), Luiz Zanin Oricchio no jornal O Estado de S. 

Paulo (2002), por exemplo, constrói uma linha argumentativa que dialoga com aquela adotada 

pelo crítico da Folha de S. Paulo que viu Cidade de Deus em Cannes. Oricchio (2002) 

estabelece comparações entre o trabalho de Meirelles e o cinema dos norte-americanos Quentin 
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Tarantino e Martin Scorsese por suas temáticas e abordagens (exposição da violência, grupos 

criminosos etc.) e afirma que Cidade de Deus neutralizava possíveis reflexões sobre a obra ao 

simplificar as razões e a origem da criminalidade urbana em seus personagens.  

Algumas considerações de Oricchio (30 ago. 2002) podem soar até como uma incoerência 

diante do que já expomos sobre as suas ideias acerca de Cidade de Deus no capítulo anterior, 

mas é preciso sublinhar que tais reflexões do crítico surgem em meio a ponderações sobre 

aspectos positivos da obra, segundo sua percepção. O que interessa é entender que, ao seguir 

uma linha de raciocínio que estabelece paralelos com os argumentos da crítica acadêmica da 

“cosmética da fome”, o crítico em questão destaca em seu discurso uma construção 

argumentativa parecida com aquelas já percebidas em Leite Neto (2002b), Bentes (2002) ou 

Rocha (2002), tornando confluente o pensamento de um grupo de críticos, acadêmicos e 

cineastas de preferências semelhantes, a de que, por exemplo, “Em Cidade de Deus predomina 

a forma da violência espetacularizada - quer dizer, neutralizada. [...] termina por anestesiar o 

espectador que não sofre ou não se choca mais com o que vê na tela” (ORICCHIO, 2002, p. 

D1). 

Oricchio (2002) conclui que a Cidade de Deus falta comprometimento político, marca, 

não por acaso, do cinema moderno brasileiro, o Cinema Novo, tão exaltado por acadêmicos 

como Ivana Bentes e cineastas como Erik Rocha: 

Falta-lhe uma grandeza ética de ligar a violência que retrata à História e ao 

ambiente social de onde ela nasce. Mas para fazer isso seria preciso 

contextualizar, pensar politicamente. Produzir um efeito de distanciamento 

que, quando expõe a ação, também a critica e disseca (ORICCHIO, 2002, p. 

D1) 

Esta crítica que reivindicava um engajamento político do filme através da 

contextualização de sua violência se alinhava ao pensamento de um grupo de cineastas que 

começou a circular às vésperas do lançamento de Cidade de Deus. A crítica em questão dialoga, 

portanto, com as exposições valorativas e gostos de diretores veteranos de carreira estritamente 

cinematográfica (Paulo Caldas, Miguel Faria Jr, Paulo Thiago) ou conhecidos como cineastas 

de um cinema autoral brasileiro (Luis Fernando Carvalho) que valorizavam o filme dotado de 

“artisticidade” e repudiavam qualquer inclinação do seu ofício com o mercado. Adotando o 

cinema de Glauber Rocha como referência para a discussão da época, Luís Fernando Carvalho, 

que um ano antes havia migrado da televisão para o cinema com Lavoura Arcaica (2001), filme 

que fora cultuado pela crítica por seu apurado senso da linguagem cinematográfica, se 
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posicionava sobre o uso das mazelas do país em prol de obras que flertavam com as marcas do 

entretenimento:  

[...] o que (os diretores contemporâneos) produzem não corresponde à 

expressão do artístico, nem de um indivíduo, nem muito menos de um povo. 

São um amontoado de paisagens sem verdade nem alma, manipuladas pelos 

tecnocratas e pela mídia, que procura aplacar, de alguma forma, a angústia de 

um país inteiro. Precisamos de diversão, mas também precisamos nos orientar 

e entender o mundo. E para isto é preciso que o cinema abrace uma tarefa 

superior, que é a de ajudar aos homens a profissão de serem cidadãos. O 

cinema de consumo exige do público muito pouca bagagem cultural. A 

consequência disto é uma espécie de regressão da cultura, que, incapaz de 

refletir as complexidades da vida, infantiliza-se [...] (CARVALHO, 23 ago. 

2002, p. 1) 

A principal questão para uma parcela da crítica dos jornais, que assimila argumentos de 

setores da academia e de diretores como Luís Fernando Carvalho, que como visto prezam por 

um cinema com estreitas relações com um caráter artístico, no julgamento ou pré-julgamento 

de obras de “baixa cultura” com inclinação para o entretenimento (como Cidade de Deus parece 

se enquadrar), é entender que o uso de recursos escapistas em meio a uma temática tão séria 

como a do longa de Fernando Meirelles beira a falta de ética. Tal comportamento revela um 

padrão valorativo que opõe arte e entretenimento a partir do momento em que se entende que 

estreitar os vínculos de uma obra com a cultura massiva faz com que ela perca seu caráter 

reflexivo31.  

É preciso reforçar que mesmo fazendo considerações em torno do uso espetacularizado 

e, portanto, amortizador de reflexões da violência em Cidade de Deus, em volume considerável, 

as críticas dos jornais reconheceram a qualidade e a importância do filme, sobretudo por ensejar 

discussões e posicionamentos acerca da produção cinematográfica brasileira do seu tempo. É o 

caso do próprio Alcino Leite Neto em seu segundo texto sobre o longa para o jornal Folha de 

S.Paulo (2002a). Como ocorreu no seu primeiro texto, o crítico chega a questionar a ausência 

de contextualização sobre a violência entendendo que Cidade de Deus “[...] pode dar a 

impressão de que tudo está circunscrito ao mundo da favela e de que a violência, mais do que 

expressão da revolta social, é uma espécie de patologia dos sujeitos fora da lei.” (LEITE NETO, 

2002a, p. A8). No entanto, na mesma crítica o autor salienta que essa ausência de 

contextualização faz com que o longa incite o debate sobre a sua temática e sobre a ética do 

                                                           
31 Como contra-argumento a esta linha discursiva, basta notar que as discussões motivadas pelo 

lançamento do filme não se restringem à própria obra, mas também aos problemas de comunidades 

como a Cidade de Deus que foram pautas de editoriais e reportagens produzidas na época da estreia do 

longa. 
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cinema brasileiro no uso das misérias sociais em prol de histórias que usem as marcas 

reconhecidas do entretenimento, Leite Neto conclui: “Por isso ele é político e necessário: incita 

o olhar comprometido” (LEITE NETO, 2002a, p. A8). 

Na defesa dos argumentos das críticas que traziam observações "desfavoráveis" sobre o 

uso da violência em Cidade de Deus, como a de Alcino Leite Neto (2002b) e a de Luiz Zanin 

Oricchio (2002), Fernando Meirelles contra argumentava afirmando que o filme abordava a 

violência da forma descrita pelos críticos por adotar a perspectiva de Buscapé:  

"Cidade de Deus" é a instalação do tráfico no Rio vista por um garoto que 

mora na comunidade. Esse menino não tem a compreensão macro. Se ele 

começasse a explicar a questão da economia global e da sociedade brasileira, 

o apartheid social, não seria mais a visão do menino. Seria a visão da classe 

média, do sociólogo, do jornalista, e, isso, sinceramente, a gente já cansou. O 

que o cara aqui da classe média, que sou eu, acha, não interessa a ninguém 

mais, a gente já sabe muito. (MEIRELLES apud ARANTES, 2002, p. E3) 

O que podemos perceber no caso analisado a partir do depoimento anterior é que, segundo 

o realizador, algumas críticas ao filme questionavam os méritos do longa alegando que faltava 

ao mesmo uma contextualização da violência em função de serem textos produzidos por 

receptores da classe média, um grupo que possui a necessidade de contextualizar esse universo 

e que tem esse aspecto como um valor a ser defendido, um atributo necessário a um filme cuja 

temática é a violência nas favelas. A proposta de Cidade de Deus, segundo o seu realizador, era 

apresentar um mundo novo a esse público classe média que tem uma determinada expectativa 

(uma busca por respostas de cunho antropológico e social para o problema) cultivada por 

experiências receptivas prévias, mas que acaba confrontando-se com outra perspectiva da 

realidade, a das classes baixas, que, segundo o diretor em relato a Caetano (2007), tentou ser 

retratada da forma mais crível possível.  

Os críticos, no entanto, questionam os esforços do diretor nesse sentido já que ele mesmo 

faz parte da classe média, grupo cuja visão sobre as favelas tenta deslegitimar. Por essa ótica 

da crítica especializada, Cidade de Deus continuaria sendo um filme problemático com uma 

perspectiva da classe média para a favela por mais que seu realizador se esforçasse em se 

posicionar do outro lado. Nesse sentido, Eduardo Souza Lima argumenta no jornal O Globo 

(2002): 

"Cidade de Deus" é como uma passeata pela paz na Vieira Souto: a classe 

média fica chocada com uma ou outra história que escuta por lá, toma a sua 

cervejinha e vai para casa dormir, feliz da vida, achando que já fez a sua parte. 

[...] Só algum afortunado que ainda não tenha tomado na cara da realidade - 
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ou que nunca tenha visto um filme americano de violência - poderá ficar 

realmente impressionado com o que vê na tela. (LIMA, 2002, p. 15) 

Sobre o mesmo tópico, Zanin Oricchio, sempre fazendo ponderações através de uma 

exposição equilibrada de aspectos positivos e negativos da obra, expõe uma posição 

intermediária em seu texto para o jornal O Estado de S. Paulo (2002), mas adentra em uma 

linha de argumentação semelhante a de Lima (2002): 

Sentimo-nos, diante deste filme, como um espectador de classe média diante 

da energia pulsante de um baile funk - um pouco assustado mas seduzido pelo 

que vê. Sem nenhuma maldade: lembra um pouco a prática da juventude 

dourada carioca de frequentar lugares barra-pesada da zona norte para sentir 

um pouco de emoção.[...] não há dúvidas que Cidade de Deus é o filme 

brasileiro que articula por completo a linguagem contemporânea do cinema 

com a sociedade - com todas as implicações decorrentes dessa adesão 

incondicional às contingências do presente. É um filmaço, problemático. 

(ORICCHIO, 2002, p. D1) 

Sobre as “visões da classe média” presentes em Cidade de Deus, fica bem claro que de 

ambas as partes do conflito existe um movimento de diferenciação das suas práticas e juízos 

daquelas exercidas por um grupo denominado por eles como classe média. Ambos parecem 

desejar distanciar-se dos gostos desse coletivo.  

Algo que precisamos salientar nesse ponto da análise é a construção da persona de 

realizador feita por Fernando Meirelles no campo ao valorar a sua própria obra e distinguir seu 

trabalho no cenário das produções que lhes eram contemporâneas. Ao contra argumentar os 

críticos, Meirelles reforça os valores que traz para o setor cinematográfico e o que ele e o seu 

filme são: algo bem diferente dos filmes do Cinema Novo (uma distinção sempre destacada 

pelo diretor). Meirelles deixa claro em suas tentativas de afirmação nos espaços de discussões 

disponíveis para a obra que Cidade de Deus nunca intentou apresentar um viés sociológico 

como o que fora cobrado por parcela da crítica e que é exibido em larga escala nos filmes dos 

cinemanovistas: 

A pegada de CDD (Cidade de Deus) é justamente ver a formação do tráfico 

de dentro para fora, através dos olhos de Buscapé ou dos moradores, como o 

Paulo Lins fez no livro. Se eu desse uma visão sociológica, da classe média, 

além de estar chovendo no molhado não seria mais este filme, seria um outro, 

talvez mais ao gosto dos colegas do Cinema Novo, onde cada novo filme era 

visto como um discurso bombástico, feito para chacoalhar as cristaleiras. 

(MEIRELLES, apud CAETANO, 2007, p. 210) 

Ao elencar seus gostos e preferências cinematográficas a Maria do Rosário Caetano 

(2007) através de entrevista concedida na ocasião em que foram anunciadas as indicações do 

filme ao Oscar, Meirelles, inclusive, expõe o seu “desgosto” por um cinema moderno que, não 
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por acaso, tende a ser canonizado por setores da instância valorativa da crítica: a nouvelle vague, 

“[...] Nunca embarquei muito na Nouvelle Vague, o filme francês que mais me tocou, como a 

80% da minha geração, foi Corações Loucos (Les Valseuses, Bertrand Blier/1973).” 

(MEIRELLES apud CAETANO, 2007, P. 72); e a filmografia de Glauber Rocha e os 

cinemanovistas, “Rogério Sganzerla (1946-2004) e Júlio Bressane foram outras referências 

brasileiras. Misturavam humor e leveza à sua poesia, coisa que faltava a Glauber Rocha, mais 

pesado e menos sutil” (MEIRELLES apud CAETANO, 2007, p. 72 – 74). 

Assim, podemos entender, à luz dos apontamentos de Bourdieu e dos demais autores que 

trouxemos nos capítulos anteriores, que as práticas e julgamentos da crítica e de Meirelles sobre 

o cinema são norteadas por esses gostos que moldam as suas identidades e afirmam suas 

posições no campo cinematográfico enquanto defensores de perfis bem delineados de cinema. 

Meirelles distingue-se de um certo grupo (os defensores do Cinema Novo e de preocupações 

ideológicas e politicamente escancaradas no cinema) e vincula-se a um coletivo que se encontra 

em outra esfera desta disputa por capitais simbólicos no espaço social, aquele do qual faz parte 

realizadores contemporâneos que possuem habitus e, portanto, práticas e julgamentos 

cinematográficos opostos aos “colegas do Cinema Novo”, como ironiza o diretor. É natural, 

portanto, que esse grupo de realizadores, encabeçado nesse momento por Fernando Meirelles, 

possua filmes (práticas) e discursos valorativos (julgamentos) diametralmente opostos àquele 

grupo cujos gostos já estão consolidados no setor por uma tradição cinéfila mas que se vê 

ameaçado ou desestabilizado diante da chegada do “novo” e por isso reage às vezes de maneira 

tão enérgica como o fez com Cidade de Deus.  

Segundo o pesquisador André Piero Gatti (2005), Fernando Meirelles, não apenas diretor, 

como também produtor de Cidade de Deus, se vincula a um grupo de cineastas brasileiros 

comprometidos com aquilo que o autor denomina de “projeto mundial de circulação de 

mercadorias audiovisuais” (GATTI, 2005, p. 235), através do qual os realizadores e produtores 

cinematográficos se alinham a um planejamento industrial e comercial mais profissionalizado 

de realização de filmes ao levar em consideração o contexto de globalização de mercadorias e 

internacionalização de produção de conteúdos. Assim, Gatti (2005) entende que desde o início 

Cidade de Deus não teve pretensão de ser um produto local através da construção de uma rede 

de relacionamentos que propiciou uma carreira internacionalmente bem-sucedida ao projeto: o 

roteiro do filme foi submetido a concursos internacionais que testaram a eficiência da história 

com plateias norte-americanas e a exibição do longa no Festival de Cannes foi importante para 

conseguir ainda mais visibilidade para a obra e facilitou as negociações dos direitos do filme 
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com distribuidoras internacionais que garantiram a cobertura com as despesas da produção, 

arcadas desde o início pelo próprio Meirelles.  

É curioso notar que, apesar de Cidade de Deus ter sido avaliado a partir de suas supostas 

inclinações com expressões da cultura massiva (o cinema hollywoodiano, o videoclipe, a 

publicidade etc.) e ter se comprometido com esse “projeto mundial de circulação de 

mercadorias audiovisuais” desde a sua concepção,  Meirelles nega suas inclinações com o puro 

entretenimento, colocando-se como uma figura intermediária no campo, o realizador do 

chamado “filme-médio”, aquela obra que trafega entre o que convencionalmente costuma ser 

delimitado como o cinema autoral e o de puro entretenimento. O diretor, por exemplo, não 

concorda com os paralelos feitos pelos críticos entre o uso da violência no seu filme e àquele 

empregado por Quentin Tarantino em sua filmografia. Afirmando a sua identidade no campo 

através de uma distinção entre o seu trabalho e o do realizador norte-americano, Meirelles deixa 

bem claro o perfil de cineasta que é ou imagina ser e seu lugar no contexto cinematográfico 

brasileiro: 

Disseram que CDD sofria um processo de tarantinização. Ele é excelente 

diretor, mas essa conclusão é fruto de leitura rasa ou apressada. Quentin 

Tarantino usa pedaços de cérebro no vidro do carro, corpos ensanguentados 

agonizando por minutos intermináveis, sangue esguichando de braços 

amputados. É o espetáculo da violência como entretenimento. E funciona, 

para quem gosta. Mas em CDD, evitei, de todas as maneiras, fazer isso. Toda 

a violência é construída na cabeça do espectador através do som, de imagens 

escuras e desenquadradas que sugerem, mas não mostram o que passa. Em 

alguns momentos usei a música errada ou narração em off, justamente para 

esfriar a excitação natural que as sequências de ação trariam. Para distanciar 

o espectador. (MEIRELLES apud CAETANO, 2007, p. 207) 

Nesse sentido, ao contestar as acusações de que Cidade de Deus dialoga com Hollywood, 

Meirelles também afirma que, apesar de ter apresentado um processo de produção 

comprometido com uma possível internacionalização, a obra foi concebida em circunstâncias 

opostas aos padrões norte-americanos (narrativa, técnica e financeiramente). "Que cinemão é 

este que subverte todas as regras da indústria, inclusive o financiamento foi 100% 

independente? Há no filme evidente repúdio pela grandiloquência [...]" (MEIRELLES apud 

CAETANO, 2007, p.211), dizia o diretor, ou ainda, "A pretensão é bem menor do que se supõe. 

'Cidade de Deus' é apenas um filme feito com um certo talento, com boa vontade e boas 

intenções" (MEIRELLES apud ARANTES, 2002, p. E3). As críticas com esse teor, segundo o 

realizador na continuidade de sua defesa, utilizaram o sucesso comercial do filme como 

comprovação da sua argumentação sobre a falta de ética do longa. Meirelles alegava:  
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O diálogo que CDD estabeleceu com o público foi, sim, comparável ao 

alcançado pelos filmes feitos para o mercado. Mas ao invés de concluir 

saudavelmente que subverter regras pode dar certo, esses críticos inverteram 

a equação: se deu certo, é porque seguiu as regras. (MEIRELLES apud 

CAETANO, 2007, p. 211 - 212). 

Nesse sentido, pontuamos que, no ímpeto de demarcar o seu lugar no campo, Meirelles 

acaba externando conclusões precipitadas da recepção a Cidade de Deus pela crítica que soam 

até mesmo generalizantes, contrariando algo que o próprio diretor faz questão de ressaltar nas 

declarações a Caetano (2007): Não foram todas as críticas que seguiram como critério 

valorativo as noções preconceituosas sobre o que se conhece como “baixa cultura”. Alguns 

críticos dos veículos de massa até alinharam-se com as respostas e as autocríticas do diretor 

afirmando que não existia problema algum na estética do filme, pelo contrário, ele até 

beneficiava a obra e a tornava única no cenário de produção cinematográfica brasileira da 

época. 

  Na cobertura da estreia do filme feita pelo jornal O Globo, por exemplo, o crítico Eros 

Ramos de Almeida (2002) escreveu: "'Cidade de Deus' consegue a proeza de ser entretenimento 

da melhor qualidade sem evitar a reflexão" (RAMOS DE ALMEIDA, 2002, p. 14). O crítico 

em questão entende que esses dois aspectos coexistem no longa e não se repelem, contrariando 

a defesa de alguns críticos. Já Mario Sérgio Conti, do jornal Folha de S. Paulo (2002), afirma 

até que essa aproximação com o entretenimento contribuiu para uma construção reflexiva sobre 

a situação dos protagonistas do filme: "Aplicado a um universo humano, a linguagem da 

circulação de mercadorias tem uma força dramática insuspeitada [...]" (CONTI, 2002, p. E1). 

Entre os próprios críticos, portanto, existiu uma discordância e um jogo de disputas de 

autoridades de fala sobre a obra semelhante àquele que ocorreu entre parte da crítica e o diretor. 

Na mesma edição do O Globo que trazia a crítica “positiva” de Eros Ramos de Almeida (2002), 

Eduardo Souza Lima, no texto Chacina “fashion” (2002), escreveu: "Os maneirismos de 

câmera, a matança em ritmo de videoclipe e as artimanhas do roteiro atenuam por completo a 

violência e a urgência da história" (LIMA, 2002, p. 15), continuando, "Graças a eles, o Zé 

Pequeno de Leandro Firmino da Hora, um assassino psicótico que deveria inspirar terror, raiva 

ou até compaixão, só consegue fazer rir." (LIMA, 2002, p.15). Enquanto o icônico 

"bonequinho" do O Globo da crítica de Eros Ramos de Almeida (2002) levantava da poltrona 

e aplaudia o filme, o que abria o texto de Eduardo Souza Lima (2002) saia da sala de projeção. 

Não existiu, portanto, uma universalidade ou consenso nos discursos da crítica quando a pauta 

foi Cidade de Deus. 
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Além disso, se verificarmos atentamente as críticas que questionaram Cidade de Deus 

será perceptível que o que se coloca em dúvida é, como já afirmamos, a presença da ética em 

um filme que alia o uso de uma estética pop em uma história cujos temas estão relacionados a 

problemas sérios do país. A conclusão de que os críticos agiram somente com preconceito ao 

que é popular nas bilheterias, portanto, é passível de questionamentos. O que se vê é que a 

crítica publicada nos jornais, apesar de aderirem, em parte, a uma linha de argumento 

semelhante a de parcela da crítica acadêmica ao filme, confere o benefício da dúvida a obra e 

não certezas inflexíveis. O que os críticos dos jornais fizeram foi lançar Cidade de Deus ao 

benefício da dúvida a partir de provocações ao seu leitor.  

A acusação do vínculo com Hollywood utiliza como argumento a aproximação do filme 

com estratégias do entretenimento, e não simplesmente com seu êxito comercial, como 

fundamentou Meirelles na sua defesa. Alguns críticos acharam equivocado da parte do 

realizador abordar temas como os que Cidade de Deus convoca através de recursos comumente 

associados ao escapismo. Para o grupo, criar esse efeito ou experiência na recepção de um filme 

como Cidade de Deus beira a inconsequência ou soa inapropriado conforme os cânones legados 

por uma tradição cinematográfica que retratou as mazelas sociais de maneira politizada no país. 

O que está em jogo, portanto, é a reivindicação de uma experiência estética com ética. Por não 

proporcionar esse tipo de experiência, parte da crítica não considerou Cidade de Deus como 

um cinema “de qualidade”.  

Ainda assim, não deixamos de observar que as críticas que enfatizavam a aproximação 

de Cidade de Deus com Hollywood utilizaram como suporte avaliativo uma abordagem da 

indústria cinematográfica muitas vezes mal vista por setores intelectuais da sociedade: a de 

evitar qualquer reflexão sobre a violência através da suavização do tema proporcionada pela 

utilização de elementos como o humor e a estética pop da publicidade e do videoclipe. Nesse 

sentido, as acusações de Meirelles não seriam de todo descabidas, existindo a possibilidade de 

que o seu filme tenha de fato sido tratado com preconceito pela instância valorativa em 

discussão.  

Podemos  supor, portanto, que as alegações sobre a pretensa falta de ética em Cidade de 

Deus também podem ser uma espécie de subterfúgio da crítica que, no fundo, tem uma maior 

inclinação para um cinema com características próximas do modelo de cinema de “alta cultura” 

do país, uma cinematografia que se aproxima de características das artes tradicionais e de 

vanguarda (artisticidade) pelo seu repúdio à lógica economicista, sua veia política, forte apreço 
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à autoria e a qualidades como autenticidade ou originalidade (a aura que falta à 

reprodutibilidade técnica).  

A dúvida sobre a verdadeira intenção da crítica na expressão do seu juízo (estaria ela 

fazendo uma leitura com base em aspectos formais da obra ou expondo um juízo afetivo?) 

corrobora com o que salientamos no primeiro capítulo: a crítica é um juízo que é fruto de uma 

mescla entre cognições e afetos. Portanto, da parte da crítica, o seu juízo se apresenta da forma 

que se apresenta porque o crítico reage à leitura de uma materialidade embasada em conceitos 

da linguagem cinematográfica que levam os autores dos textos a crerem que falta algo a Cidade 

de Deus, do outro lado, há também uma ausência de afeto desse receptor com legitimidade de 

“fala” por uma vertente cinematográfica mais inclinada ao massivo (o “cinema novinho”). 

Nesse sentido, Cidade de Deus torna-se inferior a outras obras, para esse grupo, por uma junção 

de cognições e afetos que se confundem e acabam se expressando por uma mesma via.  

Podemos notar no discurso de Meirelles a persistência de uma tentativa de tirar a 

autoridade dos argumentos da crítica que clama por uma contextualização social em Cidade de 

Deus ao afirmar que esse ponto de vista sobre a abordagem da violência é repetitivo e que esse 

juízo é fruto de uma "leitura rasa ou apressada" (MEIRELLES apud CAETANO, 2007, p. 207). 

Dessa forma, ao alegar que essa percepção advém de uma reflexão não elaborada, Meirelles 

questiona a legitimidade do argumento dos críticos, estabelecendo a disputa pela autoridade 

valorativa nata das comunidades da cultura midiática mencionada por Frith (1996). Meirelles 

desqualifica um juízo crítico enquadrando-o como passageiro e que, portanto, nada do que foi 

exposto como um problema no filme pela referida instância deve ser levado a sério pelos 

espectadores.  

Realizando uma crítica da crítica ao seu filme, Meirelles afirma que o seu desconforto  

com a postura de alguns críticos parte de um incômodo com uma abordagem por vezes presente 

em textos do gênero: "[...] se você é um crítico e quer irritar um diretor de quem você não gosta, 

a melhor coisa a fazer é escrever um texto dizendo o que falta ao filme dele." (MEIRELLES 

apud CAETANO, 2007, p. 209). O diretor ainda coloca a crítica como um discurso ressentido 

e agressivo quando utiliza termos como "levar chumbo" e "chutação" (MEIRELLES apud 

CAETANO, 2007, p. 209) em seu discurso. Para o realizador, o crítico que apresenta esse viés 

em seu texto não tenta compreender a proposta do filme, mas expõe os anseios dele próprio 

sobre a obra, se coloca em uma posição que, na perspectiva do diretor, não lhe é própria: a de 

criador. Para Meirelles, esta crítica não deveria ter tanta importância na formação do juízo do 
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leitor pois ela não se preocuparia com o percurso do cineasta, mas com suas expectativas, seus 

"gostos" por padrões e por uma tradição cinematográfica. Trata-se de uma crítica repleta de 

vícios, antiprofissional.   

O discurso do diretor mostra-se ressentido e repleto de intenções revanchistas. É 

perceptível que o realizador entende os “ataques” a própria obra como um movimento contra a 

sua própria pessoa. Nesse movimento de crítica da crítica, Meirelles não só tenta retirar a 

autoridade de juízo da crítica, expondo ao público a natureza mesquinha, agressiva e narcisista 

da instância rival como evidencia que os “ataques” a um filme que carrega em si sua própria 

identidade como realizador torna a sua disputa valorativa com os críticos um conflito pessoal. 

Ao final da referida análise, percebemos que no caso de Cidade de Deus o que está em 

jogo no discurso das instâncias é a forma do filme, de que maneira ele chegaria ao seu êxito: 

contextualizando a violência como fazia a tradição cinematográfica brasileira do Cinema Novo 

ou conferindo-lhe uma nova roupagem através de uma abordagem de convergência entre as 

linguagens do cinema hollywoodiano, da publicidade e do videoclipe? Cada esfera reflexiva 

nos espaços sociais pensa de uma forma e as disputas aqui ocorrem por esse motivo, pelas 

divergências entre as diferentes preferências compartilhadas ou não nessa dinâmica de 

relacionamentos e pelo confronto entre formas de se pensar o cinema brasileiro como expressão 

criativa. Enquanto parte da crítica solicita do filme uma abordagem alinhada a tradição 

cinematográfica brasileira de abordar os problemas sociais do país por uma perspectiva mais 

ideológica ou politizada, Meirelles reforçava em seu discurso a coerência de Cidade de Deus 

com sua proposta e com as novas formas de se conceber um filme com a temática da violência 

das favelas no Brasil. 

Dez anos depois do lançamento do filme, sem perder o ímpeto de descredibilizar o 

discurso da crítica que contestou o longa em 2002 e de estabelecer paralelos entre o seu filme 

e outras expressões, Fernando Meirelles utiliza a permanência de Cidade de Deus na memória 

coletiva como uma prova do valor da obra para o cinema brasileiro: “Aquelas críticas lidas hoje 

parecem muito anacrônicas, como ler os defensores da MPB quando Caetano começou a 

colocar guitarra em sua música. [...] Olha nós falando do filme aqui, dez anos depois” 

(MEIRELLES apud CIDADE, 2012). 

O fato do filme ser revisitado, estudado e comentado dez anos depois de ser lançado em 

circuito comercial é apontado pelo diretor como um indício do seu valor, da sua qualidade. As 
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críticas que acusaram a abordagem estética de ser comprometida com o aspecto comercial, 

tornando-o palatável às plateias, são datadas, segundo ele, e, por isso, não merecem créditos.  

Todavia, como já evidenciamos, na ocasião do lançamento de Cidade de Deus, algumas 

criticas reconheciam essa tensão natural do processo em decorrência do tempo. Uma crítica de 

José Geraldo Couto para o jornal Folha de S. Paulo (2002), por exemplo, trouxe a seguinte 

percepção: “’Cidade de Deus’ é um filme marco não apenas pela discussão que suscita em torno 

de seus temas (favela, violência, juventude, drogas), mas por colocar em debate - e de certo 

modo em crise - o próprio cinema brasileiro" (COUTO, 2002, p. E2).  

A atribuição de valor a Cidade de Deus é fruto da percepção de uma época específica, na 

qual o filme traça uma nova perspectiva para a produção cinematográfica no Brasil, comercial 

e esteticamente, após a retomada da produção em 1995. O Cinema Novo era um referencial e 

os "desvios" a suas regras e inclinações com modelos comprometidos com o mercado e com 

uma comunicabilidade com o público mais ampla e de fácil estabelecimento ainda eram 

prenunciados de maneira apocalíptica ou vistos com olhos de preocupação por parte da crítica 

e de outros agentes do setor cinematográfico. 

As opiniões, portanto, acabam refletindo o atrito entre os padrões, a tradição e a 

necessidade de ampliar as noções do cinema de valor produzido no Brasil a partir de uma nova 

proposição de prática cinematográfica. O Cinema Novo, a reconhecida tradição do cinema das 

mazelas sociais no país, era valorizado pelos críticos em sua artisticidade, existia um 

reconhecimento de seus atributos artísticos pela tradição ou pelo menos esperava-se que o bom 

cinema seguisse passos parecidos com os seus em sua veia política e ideológica.  

Ao romper com as referências cinematográficas brasileiras, Cidade de Deus sofre 

imediatamente um processo de estranhamento e rejeição. A disputa valorativa entre a crítica e 

o diretor, portanto, foi marcada aqui pela assimilação de um novo contexto, uma nova 

possibilidade de diálogo e abordagem estética com o público brasileiro de cinema, e até mesmo 

de uma concepção mais madura sobre o que poderia compor a cinematografia do Brasil dali em 

diante, ou seja, filmes que também podem ser rentáveis e populares na medida em que passam 

a dialogar com recursos de linguagens de maior familiaridade do público nacional, como 

Hollywood, a teledramaturgia, a publicidade, o videoclipe. O conflito se instaura pois de um 

lado existe um grupo que entende como saudável essa convergência, enquanto que de outro 

lado há um coletivo que teme a perda de espaço da própria linguagem cinematográfica nesse 

processo de hipervalorização do que é popular. O questionamento que ficava após a repercussão 
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de Cidade de Deus era: Será que essas bandeiras continuarão dando o tom das próximas 

discussões sobre o cinema do país?  

 

5.2. OLGA E OS HIPERLATIVOS TELEVISIVOS 

Adaptado do livro homônimo lançado pelo escritor Fernando Morais em 1985 e que se 

tornou um dos principais fenômenos editoriais da época, o filme Olga (2004) era o primeiro 

longa-metragem do diretor de teledramaturgia Jayme Monjardim. O projeto narrava a épica 

trajetória da revolucionária alemã Olga Benário, trazendo episódios como o rompimento com 

a sua família burguesa na Alemanha, sua vinda para o Brasil como guarda-costas de Luís Carlos 

Prestes e logo depois seu casamento com o líder do Partido Comunista Brasileiro (PCB), 

culminando com sua deportação pelo governo de Getúlio Vargas, que a separa de sua filha 

recém-nascida Anita Leocádia e a entrega para o nazismo de Adolf Hitler. O filme encerra sua 

narrativa com a morte de Olga Benário em um campo de concentração nazista sem nunca ter 

voltado a ver o marido e a filha.  

A trajetória da adaptação de Olga para o cinema foi longa. Arnaldo Bloch afirma no jornal  

O Globo (2003) que, inicialmente, a realização de uma versão cinematográfica para a vida da 

revolucionária chegou a ser incumbida ao documentarista Silvio Tendler, ao diretor Luís 

Fernando Carvalho e até mesmo a cineastas norte-americanos, com o nome da atriz Meryl 

Streep vinculado ao papel principal na década de 1980, conforme informações de Luiz Carlos 

Merten no jornal O Estado de S. Paulo (2003). Segundo Bloch (2003), a produtora e roteirista 

Rita Buzzar chegou a cogitar transformá-lo em minissérie, mas desistiu após ser convencida 

pela diretora geral da Rede Globo em 1997, Marluce Dias da Silva, que o projeto seria mais 

pertinente no cinema em função do ascendente processo de retomada da produção 

cinematográfica brasileira nos anos de 1990. Após a saída de Luís Fernando Carvalho, a direção 

do filme sobre Olga Benário foi oferecida em 2003 a Jayme Monjardim, que acabara de receber 

o prêmio da APCA (Associação Paulista dos Críticos de Arte) pelo seu trabalho na minissérie 

da TV Globo A Casa das Sete Mulheres (2003) e tinha na sua carreira telenovelas e minisséries 

conhecidas por narrativas históricas ou contemporâneas reconhecidas pela produção ambiciosa 

e grandiloquente como Pantanal (1990), Terra Nostra (1999 – 2000), Chiquinha Gonzaga 

(1998) e O Clone (2001-2002).  
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A estreia de Olga nos cinemas foi antecedida por muita expectativa fomentada pelos 

cadernos de cultura dos principais jornais analisados, que um ano antes do lançamento do filme 

em circuito comercial produziram diversas reportagens e entrevistas que dimensionavam a 

grandiosidade da produção e apresentavam paralelos com modelos de cobertura midiática 

semelhantes a de superproduções hollywoodianas com um acompanhamento constante das 

etapas de filmagem do longa. Desde 2003, os jornais estiveram atentos aos principais passos da 

produção: a trajetória de Olga das páginas do livro de Fernando Morais até a contratação do 

diretor de telenovelas Jayme Monjardim para a sua adaptação cinematográfica; a escalação dos 

atores Camila Morgado, Caco Ciocler e Fernanda Montenegro e, consequentemente, suas 

respectivas preparações para os papeis principais do longa, com destaque maior para a intérprete 

de Olga Benário; os primeiros dias de filmagem no Rio de Janeiro; e até mesmo uma crítica ao 

roteiro que Luiz Carlos Merten teve acesso em primeira mão para O Estado de S. Paulo. 

Somado a um natural interesse pela adaptação cinematográfica de um livro que contabilizava 

cerca de 400 mil exemplares vendidos somente no Brasil com tradução para 21 países (BLOCH, 

2003), a cobertura midiática prévia de Olga contribuiu não apenas com a geração de visibilidade 

para a produção como também para o fomento uma série de categorizações ao filme que 

posteriormente seriam reproduzidas em sua recepção pela crítica.  

Segundo informações de Luiz Carlos Merten para o jornal O Estado de S. Paulo (2003), 

o orçamento de Olga ficou na faixa dos R$ 12 milhões, distribuídos entre investimentos 

públicos (leis do Audiovisual e Rouanet) e privados, incluindo nesse grupo a co-produção da 

Globo Filmes através da disponibilização de espaço na mídia para a divulgação do longa. 

Assim, Olga é anunciado pelos jornais como um filme de grandes ambições, uma 

superprodução nas palavras da matéria de Arnaldo Bloch que estampa a capa do Segundo 

Caderno do jornal O Globo (2003). Conforme informações extraídas em reportagem de Jaime 

Biaggio para outra edição do mesmo jornal (2004b), essa categorização de superprodução em 

Olga se justificava ainda pelo seu lançamento volumoso de 260 cópias em todo o Brasil e por 

uma turnê de divulgação empenhada para a obra que teve início no dia 02 de agosto de 2004 e 

se prolongou após a estreia do filme nos cinemas em 20 de agosto daquele ano, na qual o elenco 

e a equipe percorreram as principais capitais do país em pré-estreias, todas elas viabilizadas e 

divulgadas pelos recursos e aparatos da Globo Filmes.   

Os hiperlativos relacionados a Olga, contudo, não ficaram apenas no orçamento e na 

campanha de divulgação. Embasada em relatos da própria produtora e roteirista do longa Rita 

Buzzar e do diretor Jayme Monjardim, a cobertura midiática da produção a categorizava como 
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um melodrama de forte vínculo estético, narrativo e mercadológico com as produções da 

televisão brasileira. No Segundo Caderno do jornal O Globo (2003), a jornalista Amelia 

Gonzalez prenunciava no título da sua reportagem àquela característica pela qual Olga 

posteriormente seria reconhecida negativamente pela crítica especializada, anunciando: 

“Reserve já um lenço ‘Olga’ quer seu choro” (GONZALEZ, 2003, p. 01).  

Havia um consenso entre a produtora/roteirista e o diretor de que o enfoque de Olga não 

seria no contexto histórico e no discurso político. Desde o início, ambos afirmavam que o foco 

da obra era no drama humano e que, em parte, esta opção se justificava pelo que ambos 

acreditavam ser a razão da atração do interesse do público pela vida de Olga Benário por tantos 

anos e em tantos locais do mundo. Buzzar, por exemplo, afirmava em matéria do O Globo 

(2003): “‘Olga’ é como uma parábola e, portanto, converte-se em uma história atemporal. Acho 

que as novas gerações o leem com nostalgia do tempo em que as pessoas davam a vida por suas 

ideias” (BUZZAR apud BLOCH, 2003, p. 1). 

Tratava-se, portanto, de um filme prenunciado como um “cinema de emoção” 

(MONJARDIM apud GONZALEZ, 2003), nas palavras do próprio Jayme Monjardim. 

Interessado em uma experiência estética pautada por um forte programa de produção de efeitos 

sensíveis no espectador a partir de recursos do melodrama clássico utilizados com frequência 

pela televisão, Monjardim alegava, nas palavras de Amelia Gonzalez (2003), “levar para a 

telona um pouco mais de emoção, ingrediente do qual sente falta em produções 

cinematográficas brasileiras” (GONZALEZ, 2003, p. 1), evidenciando o lugar que desejava 

ocupar em um espaço no qual era recém-chegado e distinguindo-se daqueles profissionais que 

já eram reconhecidos na área. Amelia Gonzalez (2003) vislumbrava a estética e o tom que 

seriam predominantes na narrativa de Olga, antes mesmo do filme ficar pronto, ao afirmar na 

ocasião que Monjardim:  

[...] vai pôr sua marca em seu primeiro filme. E a sua marca é a da televisão, 

com atores parados em cena, com o rosto e o sentimento dos personagens 

muito próximos do público. Assim ele vai contar a história e pretende deixar 

a plateia sem ar quando terminar. O diretor quer o público impactado porque 

acredita que a emoção é o mote numa era tão tecnológica. (GONZALEZ, 

2003, p. 1) 

Esta defesa de um “cinema de emoção” através da concepção de uma obra 

cinematográfica que utilizava recursos estéticos e narrativos usados há muitos anos pela 

teledramaturgia (área pela qual Jayme Monjardim ficou conhecido) era sustentada pelo próprio 

diretor como sua marca de autoria no espaço de discussões em que era recém-chegado. 
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Monjardim distinguia-se dos cineastas de carreiras eminentemente cinematográficas como um 

diretor que não estava interessado em ser  o que definia como um cineasta “purista” 

(MONJARDIM apud GONZALEZ, 2003, p. 1) e que esperava fazer do seu filme um 

prolongamento dos seus trabalhos na televisão, construindo, portanto, um projeto 

cinematográfico coerente com o que ele mesmo entende como sua assinatura nas suas histórias: 

Acho que tenho um estilo meio televisivo de fazer cinema. Minha decupagem 

é mais da TV do que cinematográfica, com muito close e ritmo. [...] Eu não 

queria abrir mão do meu estilo de contar história. A gente demora muitos anos 

para criar um carimbo, e vou manter minha linguagem. Tem corte televisivo, 

com câmera frontal e pouco perfil, mas é cinema. (MONJARDIM apud  

WERNECK, 20 ago. 2003, p. D4) 

  É preciso salientar que o diretor ao manter as suas marcas televisivas em Olga intenta 

muito mais do que ser coerente com a sua biografia, mas dar vazão àquilo pelo qual ele tem 

apreço, convertendo um gosto pessoal em práticas e julgamentos, algo que é perceptível não 

apenas na obra que concebe, mas também nas suas tentativas de contra argumentar a crítica, 

como veremos a seguir, e de se colocar no espaço de discussões. Nesse sentido, o diretor 

afirmava suas crenças em um espaço social no qual era recém-chegado: “O maior investimento 

hoje está nos sentimentos. É ai que você vai encontrar meios para usar a tecnologia. Por isso é 

que eu acredito que a emoção é a salvação da criação” (MONJARDIM apud GONZALEZ, 

2003, p. 1).  

É curioso notar que, apesar de todo esse esforço de construção de uma imagem através 

de predileções, Jayme Monjardim, conforme matéria de Luiz Carlos Merten para o Caderno 2 

do jornal O Estado de S. Paulo (2004c), fora conhecido por introduzir o plano geral na televisão. 

A própria produtora e roteirista de Olga, Rita Buzzar, usa esta informação como uma forma 

reforçar a qualidade do diretor como cineasta na mesma reportagem. Assim, a teledramaturgia, 

que sempre fora reconhecida por seus planos fechados, tivera no diretor Jayme Monjardim uma 

aproximação com a linguagem cinematográfica, algo incomum na época em que ele despontou 

com Pantanal (1990), que ficou conhecida por afetar a hegemonia da Rede Globo na 

teledramaturgia através de notáveis índices de audiência na faixa das 21 horas e introduzir uma 

nova linguagem na telenovela.  

Seria Jayme Monjardim, portanto, um provocador nato ao estreitar as categorizações do 

que é uma obra televisiva e do que é uma obra cinematográfica através de uma estética e de 

uma narrativa que tende mais para a convergência de campos do que pela manutenção de uma 

tradição formal? Tudo indicava em Olga que a resposta para tal pergunta era positiva.  
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Mesmo estreando na direção cinematográfica, Monjardim não apresentava pretensões de 

abandonar a televisão tão cedo, já que, conforme entrevista dada a jornalista Leila Reis para o 

Caderno 2 de O Estado de S. Paulo (2004), na véspera do lançamento de Olga ele estava em 

fase de pré-produção da novela América (2005) de Glória Perez e acumulava cerca de três 

minisséries que pretendia concretizar pelos próximos anos na TV Globo. O novo cineasta 

parecia disposto sempre a uma “conciliação” entre as duas esferas de produção audiovisual e 

não ao “divórcio”, Monjardim argumentava: “Não quero abrir mão do meu estilo para contar 

história, mas estou consciente de estar fazendo um produto para o cinema” (MONJARDIM 

apud BRASIL, 2003, p.D10). O diretor ainda, por diversos momentos, afirmava não sentir 

diferenças muito drásticas entre os formatos: “Tenho uma forma particular de contar história 

independentemente de ser na TV ou no cinema” (MONJARDIM apud KLEINPAUL, 29 jul. 

2004, p. 2) ou “O conceito de cena não é diferente para mim. [...] este filme, em película ou em 

vídeo, eu o rodaria da mesmíssima forma” (MONJARDIM apud BIAGGIO, 2004b, p. 1). 

Pelas características formais desse “cinema de emoção” buscado por Monjardim, as 

primeiras sessões de Olga para o público em 2004 foram descritas pelos jornais como eventos 

marcados pela distinção entre as reações ao filme. As sessões evidenciavam a formação de dois 

grupos receptivos caracterizados por gostos fundados em duas tradições espectatoriais bem 

específicas: de um lado, uma plateia afeita à narrativa clássica e a um cinema brasileiro popular 

de intenso diálogo com a telenovela proposto por Olga; de outro lado, um grupo formado 

sobretudo por críticos de cinema que enxergavam lacunas e defeitos na construção estética e 

narrativa do filme, mas que, em parte, incomodava-se pelo fato da obra se apresentar às plateias 

como um melodrama cuja exibição em tela grande era somente um detalhe. Portanto, para o 

segundo grupo, no filme de Monjardim faltava cinema e sobrava televisão.  

Após a exibição do longa no Festival de Gramado de 2004 na sessão hors-concours, o 

jornalista Jaime Biaggio vislumbrava em edição do jornal O Globo (2004a) a recepção que 

Olga teria por certos grupos espectatoriais a partir de uma constância de predileções 

apresentadas por esses coletivos, tal qual fizera Alcino Leite Neto no Folha de S. Paulo quando 

Cidade de Deus fora exibido no Festival de Cannes. Para Biaggio (2004a), não era de se 

estranhar que Olga tivesse emocionado e recebido aplausos da plateia em Gramado pois além 

do público desse festival ser mais polido em suas reações aos filmes, o longa se encaixava no 

perfil de cinema que sempre agradou os espectadores do evento, ou seja, um tipo de filme “[...] 

popular (nos moldes atuais, isto é, próximo da estética televisiva), com atores famosos e 

acabamento técnico segundo os padrões do gosto médio” (BIAGGIO, 2004a, p.1). Em suma, 
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nas palavras de Biaggio (2004a), as características formais desse “cinema de emoção” 

defendido por Jayme Monjardim e a recepção calorosa de Olga no Festival de Gramado 

confirmavam que o filme do diretor estreante cairia nas graças de um “[...] público habituado 

ao cinema norte-americano” (BIAGGIO, 2004a, p. 1).   

Como destacado em alguns depoimentos anteriores ao lançamento do filme para o 

público, o próprio Jayme Monjardim fazia questão de delimitar a audiência que pretendia atingir 

com Olga ao transformá-lo nesse “cinema de emoção” e, consequentemente, que tipo de 

realizador cinematográfico ele desejava ser:  

Sinceramente, não estou nem um pouco preocupado com a crítica ou com 

prêmios. [...] o que tenho como meta é sempre o público. Quero que ele vá ao 

cinema, goste do filme, pense sobre ele. Se isso acontecer, o motivo dele 

existir estará plenamente justificado. (MONJARDIM, apud VALENTE, 

2004, p. 11) 

Na ocasião do Festival de Gramado, o diretor reforçava suas filiações com as grandes 

produções de um cinema popular, colocando-se distante de um “cinema de arte” que, por 

tradição, costuma ser canonizado pela crítica:  

Vou lutar para pegar sempre grandes produções, histórias fortes, histórias que 

façam a gente plantar uma semente no coração das pessoas. [...] De repente, 

lá pelo meu sexto filme, quem sabe eu possa fazer algo bem cabeça, autoral. 

Por ora, se você quer fazer esse tipo de filme, há outras pessoas a quem 

recorrer, que farão melhor que eu. Já se você quiser fazer o Descobrimento do 

Brasil, com caravelas, ai já pode ser comigo. (MONJARDIM apud BIAGGIO, 

2004b, p.1) 

Assim, o que pode ser percebido é que o cenário receptivo do filme (que públicos 

valorizariam a obra e quais aqueles que a rejeitariam) havia sido previsto, tanto por jornalistas 

especializados quanto pelo próprio diretor, a partir de predileções previamente estabelecidas e 

identificadas pelos próprios agentes do espaço de discussões. Olga era um filme histórico 

grandiloquente e melodramático que teria grande apelo popular, se opondo a um “cinema de 

arte” ou “cinema cabeça” do gosto de públicos mais exigentes com a linguagem 

cinematográfica. Na definição de Monjardim, Olga não agradaria aos “puristas”.  

Ao estrear comercialmente nos cinemas brasileiros em 20 de agosto de 2004, Olga 

recebeu das críticas dos jornais a aprovação pela sua qualidade técnica e pela reconstituição de 

época, contudo a boa receptividade ao filme não ultrapassou esses aspectos. Em sua cobertura 

do Festival de Gramado de 2004 para o jornal O Estado de S. Paulo, Luiz Carlos Merten (2004a) 

sintetiza aquele que seria o padrão avaliativo da crítica para Olga a partir de então: “[...] pode 

ter 1001 defeitos, mas é um dos filmes mais bem produzidos da história do cinema nacional. 
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Direção de arte e fotografia são impecáveis. Infelizmente, não há muito mais para elogiar” 

(MERTEN, 2004a, p.D2).  

As críticas dos jornais não vislumbravam valor artístico em Olga em função do filme se 

afastar demais de uma linguagem cinematográfica canonizada e dialogar abertamente com 

determinados recursos do melodrama clássico usados na teledramaturgia. Os textos publicados 

na época davam conta de um filme que se excedia no uso de recursos teledramatúrgicos 

considerados como ruins para forçar momentos de intensa emoção. A crítica de cinema dos 

jornais alegava que Olga era resultado do trabalho de um diretor que não confiava na autonomia 

sensível do seu público e que em virtude dessa insegurança fez um filme exageradamente 

expositivo ou emocionalmente didático, forçando um programa de reações pouco espontâneas 

nas plateias. Assim, denunciava-se uma experiência estética viciada. O crítico Bruno Porto 

escrevia no Rio Show do O Globo (2004):  

Em tese, bastaria fazer o feijão com arroz, ou seja, mostrar os últimos anos da 

vida de Olga, para levar a plateia às lágrimas. Monjardim, no entanto, parece 

não ter acreditado nisso e resolveu apelar. As cenas tristes são esticadas ao 

máximo. A que mostra Olga e Luís Carlos Prestes sendo separados pela 

polícia de Getúlio Vargas, por exemplo, dura uma eternidade. [...] Outro 

artifício é a trilha sonora grandiloquente, lacrimosa e, o mais grave, 

onipresente. O roteiro de Rita Buzzar e a maioria dos atores estão acima do 

tom. Boa parte dos diálogos é recheada de frases de efeito e/ou poéticas, o que 

deixa os personagens pouco verossímeis. As atuações solenes do elenco 

principal só agravam o problema. Em muitos momentos, as falas dos atores 

são declamadas. (PORTO, 2004, p. 13) 

Já José Geraldo Couto escrevia no jornal Folha de S. Paulo (2004): 

Tudo no filme tem que ser grifado, enfatizado e inflado para assegurar a tão 

buscada “emoção”. Em vista disso, além do maniqueísmo simplório que faz 

todos os policiais brasileiros vilões com pesados capotes e bigodinhos 

sinistros, os diálogos são sempre declamatórios, a música e a sonoplastia 

transbordam de sentimentalismo, e não há cena em que os personagens não se 

debulhem em lágrimas. [...] “Olga” poderia ser usado em um curso de cinema 

como ilustração do cinema indutivo, manipulatório, que não deixa ao 

espectador nem a liberdade de olhar nem a de pensar.  (COUTO, 2004, p. E4) 

Era perceptível que o “cinema de emoção” que fora tanto valorizado por Jayme 

Monjardim, era visto pelos críticos dos jornais de maneira generalizada como um cinema de 

mau gosto por ser interpretado como manipulatório e sensacionalista ao enfatizar os dramas 

pessoais de personagens históricos. Nos textos de alguns críticos, há a interpretação de que 

Olga chega a esse resultado por ter se aproximado da televisão e por ter um diretor oriundo 

dela, remetendo-nos a um tradicional desdém das esferas intelectuais, representada pela crítica 

de cinema, às narrativas televisivas, sobretudo às telenovelas brasileiras, taxadas como ausentes 
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de um valorizado teor artístico que o cinema canonizado por esses agentes teria em abundância. 

José Geraldo Couto, por exemplo, escrevia para a Folha de S. Paulo (2004) que em Olga: “O 

ideal Vera Cruz de cinema industrial acabou triunfando por vias tortas (a TV). Mas, do ponto 

de vista cinematográfico, o filme é praticamente nulo” (COUTO, 2004, p. E1). Está presente 

na crítica de Couto o “desgosto” de uma tradição intelectual brasileira por expressões oriundas 

de duas fontes produtivas rechaçadas por suas inclinações com uma pretensa indústria cultural 

do país, e que por isso eram reconhecidas como pouco propiciadoras de produções dotadas de 

um almejado teor artístico para serem consideradas como obras de valor: o cinema comercial 

da Vera Cruz e as telenovelas.  

O diagnóstico dos críticos dava a entender que todos os excessos estéticos e narrativos 

presentes em Olga era fruto do uso que o longa fazia de recursos da teledramaturgia que, sem 

variações, sempre gera obras emotivamente manipuladoras e de mau gosto com todos os 

excessos cometidos pelo filme de Monjardim. Mesmo críticos como Bruno Porto ( 2004), que 

chega a questionar se Olga funcionaria como uma minissérie condensada, incorre em 

formulações generalizantes que recaem sobre as produções audiovisuais da televisão, como se 

toda obra televisiva fosse marcada pelos recursos utilizados em Olga. Isso é perceptível, por 

exemplo, quando o crítico afirma: “Na hora de transformar o best-seller homônimo de Fernando 

Morais no seu primeiro longa-metragem, Jayme Monjardim usou e abusou da linguagem 

televisiva” (PORTO, 2004, p. 13). Diante de tal afirmação, poderíamos levantar a hipótese de 

que, para os críticos, Olga teria valor caso se afastasse da televisão. No caso de Olga é como 

se, da maneira mais generalizante possível, os críticos de cinema interpretassem o longa como 

uma espécie de “manual do melodrama clássico aplicado a televisão” que deveria ser evitado 

no campo cinematográfico.  

Há em tal juízo uma demarcação de identidade não apenas dos agentes envolvidos na 

disputa, mas do próprio setor cinematográfico. Há por parte dos críticos um receio de 

descaracterização ou “contaminação” do setor cinematográfico com o advento de filmes 

vinculados a produção televisiva como Olga de Jayme Monjardim, que surgiam com frequência 

nas salas de cinema e tinham uma aceitação popular evidenciada pelos números de bilheteria, 

como foi o caso de Os Normais – O Filme (2003), de José Alvarenga Jr. que teve uma renda de 

cerca de R$ 19 milhões, e Sexo, Amor e Traição (2004), de Jorge Fernando, cuja bilheteria 
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ficou em torno de R$ 15 milhões32. Tem-se, nesse momento, portanto, uma crítica de cinema 

delimitadora de territórios que demonstrava desejar definir o que pertencia e o que não pertencia 

ao campo cinematográfico através da exposição de um juízo a respeito de Olga. Para muitos, 

Olga não era cinema e isso precisava ficar bem claro para o público leitor dos jornais e 

espectador de obras cinematográficas.  

O que acabamos de descrever é sintomático, por exemplo, no texto de Arnaldo Bloch para 

o jornal O Globo (2004a), intitulado ironicamente de “Olga é algo”, no qual o colunista 

sentencia: “‘Olga’ pode até ser um filme. Mas não é cinema. Nada tem a ver com a arte que 

costumamos chamar de cinema” (BLOCH, 2004a, p. 10). As palavras do colunista mostram 

que ele nega um status de obra cinematográfica ao filme por suas características “televisivas”, 

ou seja, afasta o longa das obras de “alta cultura”, socialmente reconhecidas como de grande 

valor artístico (dotadas de artisticidade), para aproximá-lo da “baixa cultura”, no caso, da 

televisão entendida como a “não arte”. Mesmo ponderando que existem telenovelas de 

qualidade e que o problema de Olga foi não ter se aproximado delas, Bloch (2004a) reforça um 

habitus ao evidenciar para o leitor o que na sua percepção seria uma obra televisiva de valor ao 

afirmar “há exemplos de produções em TV que primam por planos abertos. O próprio 

Monjardim, em ‘Pantanal’ e ‘Terra Nostra’, abusou desses recursos” (BLOCH, 2004a, p.10). 

Assim, a obra televisiva de qualidade, pelo ponto de vista do colunista, tem que se aproximar 

da linguagem cinematográfica legitimada ou daquilo que se reconhece como pertinente a ela e 

se afastar da TV, só assim ela terá valor.  

Há, contudo, que se ponderar que as reprovações da crítica a Olga não partem apenas de 

um desdém da crítica de cinema com a televisão. Luiz Carlos Merten, em seu texto para o jornal 

O Estado de S. Paulo (2004b), por exemplo, afirma que o maior problema de Olga é de cunho 

ideológico. Apesar de qualificar o filme de Jayme Monjardim como um “novelão”, Merten 

(2004b) afirma que existe um discurso de “destruição do sonho revolucionário” presente em 

Olga a partir das construções que o diretor e sua roteirista Rita Buzzar fizeram dos personagens 

que fragiliza o filme. A oposição mais forte de Merten (2004b) a Olga se dirige às ideias de 

Monjardim sobre os ideais revolucionárias. O crítico não compartilha o mesmo discurso do 

diretor sobre a luta comunista, extraído de suas leituras acerca das opções estéticas e narrativas 

do realizador, e por isso, para Merten (2004b), Olga perde valor: 

                                                           
32 Informações fornecidas através de relatório do Observatório Brasileiro do Cinema e do Audiovisual 

(OCA) da Ancine divulgado em http://oca.ancine.gov.br/filmes_bilheterias.htm  

http://oca.ancine.gov.br/filmes_bilheterias.htm
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Prestes é um homem cujos grandes sonhos não se realizam porque, no fundo, 

os gestos do Cavaleiro da Esperança talvez sejam delicados demais. Olga é 

forte, mas o amor a fragiliza. [...] até o fim de Olga o que se assiste é à 

destruição sistemática do sonho revolucionário. Os sonhos desfeitos, a guerra 

perdida, só o que resta nesse mundo são perdedores [...] a história de Olga não 

comporta final feliz, mas se o filme fosse menos sentimental, talvez não 

deixasse apenas no espectador essa sensação de uma resistência que é só 

dignidade, porque está condenada ao fracasso. (MERTEN, 2004b, p. D5) 

Existe no texto de Merten (2004b) um sentimento de expectativa frustrada. O crítico 

afirma sentir falta de um discurso mais aguerrido em Olga, talvez mais inclinado a um tom 

similar ao dos cinemanovistas, o que faz com que, mais uma vez, essa escola cinematográfica 

brasileira esteja presente na recepção de um filme contemporâneo como uma espécie de 

“modelo ideológico a ser seguido”, ainda que mais discretamente do que as cobranças dirigidas 

a Fernando Meirelles e seu Cidade de Deus.  

Além da relação da crítica de cinema com o conteúdo audiovisual televisivo brasileiro e 

com a questão ideológica do filme, Olga trouxe, em menor proporção, a reticência dos críticos 

a um formato cinematográfico com o qual o longa de Jayme Monjardim também buscava uma 

aproximação, o melodrama clássico moderno aplicado ao filme hollywoodiano com pretensões 

de angariar indicações a prêmios da indústria, entre eles, o Oscar. Quando Olga foi escolhido 

pelo Ministério da Cultura para representar o Brasil na disputa pelo prêmio norte-americano em 

setembro de 2004, o crítico Luiz Zanin Oricchio afirmava em texto para o jornal O Estado de 

S. Paulo (2004) que o longa de Monjardim fora escolhido pois por todas as suas características  

era o filme brasileiro que mais se aproximava do gosto do público médio votante do Oscar. 

Deixando bem evidente o seu gosto e o gosto dos seus pares, assim como o tipo de cinema que 

era valorizado pelos grupos sociais opostos a ele, Oricchio (2004) entendia que esse público 

mirado pelo Ministério da Cultura com Olga era uma:  

[...] gerontocracia hollywoodiana, ociosa, um tanto senil, sensível a histórias 

edificantes, a lágrimas, a bons sentimentos de superfície [...] Nada de 

escândalo, nada de escatologia, nem nada de muito profundo. Apenas um 

verniz artístico, que salve as aparências neste mundo de cinema comercial, 

mas não incomode a ninguém. Olga, enfim. (ORICCHIO, 2004, p. D10) 

Diante de tudo o que foi exposto até aqui sobre a crítica de Olga, temos um grupo que 

reage de maneira conservadora a um certo conservadorismo do próprio filme (se olharmos para 

essa crítica com a óptica de que são textos que prezam pelo cinema legitimado e de estrito 

diálogo com a linguagem cinematográfica) há censura a convergência entre o cinema e aquilo 

que se intitula como linguagem televisiva sem maiores distinções e também com as produções 

cinematográficas hollywoodianas que costumam fisgar públicos mais conservadores como os 
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votantes do Oscar, por exemplo. Existe, por parte da crítica, uma preocupação de desautorizar 

a proposta do filme e o discurso do diretor que construiu um valor para o longa calcado em uma 

receptividade da obra pela via do sensível e do apelo popular. A crítica expõe uma falta de ética 

nesse propósito de Olga ao entender que a sensibilidade espontânea do drama real de Olga 

Benário foi trocada por uma manipulação emocional do espectador. Trata-se de uma tentativa 

de deslegitimar o discurso do filme e do realizador através de uma espécie de denúncia acerca 

não apenas do que se crê ser de mau gosto, mas também acerca de uma experiência estética 

considerada pelos críticos como viciada.  

O crítico Sérgio Rizzo, em texto para o Folha de S. Paulo (2004), deixa claro que as 

apreciações da crítica dos jornais a Olga fazem determinadas avaliações por uma rejeição pelo 

tipo de experiência estética que o filme de Monjardim visa resultar e pelos meios que utiliza 

para alcançar isso. Rizzo (2004) faz ponderações sobre a obra a partir do seu teor emotivamente 

inflado tal qual os seus colegas e conclui que as reflexões sobre a recepção têm como fator 

predominante uma questão de predileções de um coletivo do qual faz parte. O autor da crítica 

pondera que a experiência estética proporcionada por Olga a partir das suas características 

formais pode gerar uma grande aderência do público ao filme, e que diante da sua proposta de 

“cinema de emoção televisivo e hollywoodiano” o longa de Monjardim cumpriu a sua meta, 

porém tal abordagem não atendia ao gosto mais refinado de um grupo de espectadores, entre 

eles, os críticos:  

É bem verdade que a TV, mais do que o cinema, já habituou parcela do público 

a esses procedimentos de encenação e interpretação, o que faz de ‘Olga’ uma 

aposta pensada (e, nesse aspecto, bem executada) para disputar com o similar 

estrangeiro o circuito dos multiplexes. (RIZZO, 2004, p. 6) 

Ciente de toda essa reação, o diretor Jayme Monjardim, por sua vez, alegava haver um 

certo preconceito da crítica de cinema contra a TV como instrumento para tentar desautorizar 

o discurso dessa instância sobre a sua obra. Na ocasião do anúncio da escolha de Olga como 

candidato a uma indicação ao Oscar de melhor filme estrangeiro, Monjardim afirmava ao jornal 

O Estado de S. Paulo (2004): “Agora, o filme será visto por pessoas que não sabem que sou 

cineasta estreante, que trabalho na televisão e dirigi novelas como Pantanal [...] Pela primeira 

vez, meu filme será avaliado pelo que realmente representa” (MONJARDIM apud  BRASIL, 

2004, p. A14).  

O diretor também tenta desautorizar o discurso da crítica ao evidenciar um cenário no 

qual teve a sua obra “desrespeitada” (MONJARDIM apud SIMÕES; OLIVEIRA, 2004, p. 02), 
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Monjardim dizia: “Fiquei surpreso e até chateado, principalmente com a forma, que era 

agressiva e parecia pessoal” (MONJARDIM apud SIMÕES; OLIVEIRA, 2004, p. 02). Com o 

mesmo intuito de desautorizar a “fala” crítica, o diretor até questionava o poder de formação de 

opinião exercido por críticos: “[...] não creio que a crítica tire gente dos cinemas. O filme é mais 

poderoso” (MONJARDIM apud SIMÕES; OLIVEIRA, 2004, p. 2). Em suma, o diretor de 

Olga tenta construir para o leitor dos jornais e espectador do seu filme a imagem de uma crítica 

de argumentação frágil e preconceituosa com a televisão, ausente de ética no seu ofício e que 

leva o julgamento para a esfera pessoal, ou seja, uma crítica antiprofissional que não racionaliza 

o seu juízo e apenas o expõe de maneira afetiva.   

Em contrapartida, percebemos no texto de Arnaldo Bloch para o jornal O Globo (2004b) 

um movimento semelhante de tentativa de desautorização dos argumentos do diretor de Olga. 

A partir de uma declaração de Monjardim ao jornal Folha de S. Paulo (2004b), que claramente 

desdenhava do juízo da crítica sobre o seu filme ao dizer que Olga “[...] mexe com a política das 

sutilezas [...] As pessoas começam a fazer um balanço de si próprias. Estou falando de pessoas 

populares, não de intelectuais, historiadores. Estou falando de gente. (MONJARDIM apud VIANNA, 

2004, p. E2), Bloch (2004b) respondia a declaração do diretor afirmando que a mesma:  

[...] dá bem a medida de como o diretor enxerga a estrutura sócio-cultural 

brasileira. E de como é confortável escudar-se nos números para atestar 

qualidade, forjando um casamento populista com o espectador “humano” e 

divorciando-se da corja crítica, que, nessa acepção, não faz parte do público. 

(BLOCH, 2004b, p. 10) 

Bloch (2004b), portanto, desautorizava a legitimidade do discurso do diretor ao 

evidenciar para o seu leitor e espectador cinematográfico quão frágil era o critério valorativo 

sempre em evidência no discurso de Monjardim quando o assunto era Olga, aquele pautado na 

aderência do público a partir dos números de bilheteria do seu filme. Um critério, é preciso 

reforçar, calcado na certeza que o diretor tinha de que os números representavam uma adesão 

das plateias a um modelo de “cinema de emoção” idealizado pelo realizador e pelo qual o 

mesmo sempre demonstrou muito apreço desde a fase de pré-produção do filme. Na visão de 

Monjardim, tudo isso faz de Olga um cinema de “qualidade”:  “Acho muito mais profundo 

discutir as emoções de Olga e do Prestes” (MONJARDIM apud VIANNA, 2004a, p. E4) 

A partir da inferência que acabamos de realizar sobre as relações de gosto e as tentativas 

de desautorização dos discursos de diretor e crítica, é preciso salientar que a crítica de Olga 

possibilitou a construção de um sistema de interações sociais sobre o cinema formado por 

réplicas e tréplicas direta entre o diretor, a crítica e até mesmo outros profissionais do setor 
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cinematográfico. Toda a discussão a respeito do valor de Olga como obra cinematográfica a 

partir do atrito que o filme gerava no seu espaço de discussões veio à tona em uma reportagem 

de Silvana Arantes para o jornal Folha de S. Paulo (2004b) intitulada “‘Olga’ casa com o 

público e se divorcia dos críticos” na qual a jornalista expunha o contraste entre os números de 

bilheteria de Olga e as críticas “negativas” que o filme recebera33. A matéria, que trazia diversos 

depoimentos de profissionais da área, entre críticos e cineastas, gerou respostas atravessadas do 

diretor Jayme Monjardim em entrevista para a Folha de S. Paulo cujo tema específico era a 

recepção da crítica a Olga. As declarações do realizador nessa entrevista, por sua vez, 

motivaram um segundo texto de Arnaldo Bloch (2004b) em resposta aos argumentos de 

Monjardim e uma réplica da diretora Suzana Amaral (2004), ambas respostas diretas a menções 

direcionadas do diretor aos seus nomes e opiniões sobre Olga. 

Na reportagem de Arantes (2004b), a jornalista conclui que os excelentes números 

marcados na bilheteria por Olga34 eram uma evidência de que o filme atendia ao gosto de um 

público médio completamente oposto aos críticos dos jornais, que, por sua vez, sempre 

reforçaram sua oposição às estratégias estéticas e narrativas da obra de Monjardim. É curioso 

notar como tal identificação de predileções é feita por Arantes (2004b) obedecendo a uma 

mesma lógica dedutiva do diretor, a de que os números na bilheteria eram uma prova do gosto 

do público médio pelo filme. Não se leva em consideração, por exemplo, que a ida das plateias 

às salas de cinema para assistir Olga possa estar mais associada a uma campanha eficiente de 

divulgação do filme que desde o início fomentava uma curiosidade e um interesse pela obra nos 

próprios jornais. Além disso, não se leva em consideração que o comparecimento volumoso do 

público às salas de cinema para assistir Olga não indicava necessariamente que todos esses 

espectadores gostaram do que assistiram. Essa ideia de que Olga era um filme de gosto do 

público e vítima de uma rejeição da crítica, portanto, mostra-se mais como uma inferência 

baseada em quadros receptivos e um certo desdém reiterado sobre o popular. Não existe uma 

compreensão empírica a respeito da espectatorialidade do filme pelos agentes.  

Na segunda página da matéria de Arantes (2004a), podemos visualizar outras instâncias 

além daquelas que nos atemos nessa dissertação que se posicionaram sobre a alegada falta de 

                                                           
33 Na ocasião da publicação, Olga ocupava o segundo lugar entre as maiores bilheterias do país pela 

segunda semana consecutiva, desbancando produções hollywoodianas como Eu, Robô (2004) e 

Colateral (2004), filmes protagonizados por atores do star system norte-americano, Will Smith e Tom 

Cruise, respectivamente.  

34 A matéria afirmava que cerca de 1,4 milhões de espectadores já haviam assistido ao filme.  
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qualidade em Olga, permitindo-nos entender a formação de grupos a partir de concepções sobre 

o cinema defendidas por esses agentes, visualizando correntes de valoração semelhantes às do 

diretor e àquelas que apontamos na crítica. O crítico Marcelo Janot, presidente da Associação 

de Críticos do Rio de Janeiro na época, por exemplo, estabelece algumas considerações que 

dialogam com algumas reflexões que fizemos parágrafos atrás: “[...] o problema com o ‘ser 

televisivo’ é que essa expressão é frequentemente associada a algo negativo. O uso recorrente 

de closes e de planos/contraplanos passa a ser considerado televisivo, logo, ruim” (JANOT 

apud  ARANTES, 2004a, p. E3) 

Para ilustrar o seu ponto de vista de que a recepção a Olga evidenciava um preconceito 

de intelectuais com a televisão, Janot argumentava, por exemplo, que na ocasião da estreia da 

série televisiva A vida como ela é (1996)35, toda filmada em película, muitos críticos elogiaram 

a “qualidade cinematográfica” da obra. Assim, para o grupo, a série televisiva era boa por se 

aproximar do cinema. O crítico então provoca:  

Não há muita diferença no uso da câmera de ‘Olga’ e ‘A vida como ela é’. 

Logo, o que é televisivo (ruim) e o que é cinematográfico (bom)? Um ótimo 

filme como ‘O Auto da Compadecida’ [Guel Arraes] perde seu valor por ser 

‘televisivo’? (JANOT apud ARANTES, 2004a, p. E3) 

 Protagonistas do caso analisado no início do capítulo, o diretor Fernando Meirelles e a 

pesquisadora Ivana Bentes tiveram posições sobre o assunto coerentes com suas respectivas 

argumentações na discussão sobre Cidade de Deus. Meirelles, por exemplo, apresentava um 

discurso que estabelecia vínculo com as ideias de Jayme Monjardim ao afirmar:  

A princípio acho besteira esse negócio de “linguagem de TV”. TV , cinema, 

clipe, publicidade é tudo a mesma linguagem. As ferramentas para se contar 

uma história são as mesmas: som, luz, enquadramento e interpretação. Não há 

um modelo de uso destas ferramentas para TV e outro para o cinema. Tudo 

pode. (MEIRELLES apud ARANTES, 2004a, p. E3) 

Já Ivana Bentes, se alinhava aos críticos que contestaram o “cinema de emoção” de Jayme 

Monjardim, argumentando: “Dizem que essa produção está ajudando a levar aos cinemas uma 

parcela do público que se mantinha distante dos títulos nacionais. [...] Mas eu me pergunto: 

                                                           
35 Série exibida no programa Fantástico da TV Globo baseada em algumas obras de Nelson Rodrigues. 

A cada semana era veiculada uma nova história com um grupo de atores diferente que giravam em torno 

de temas recorrentes ao universo do escritor e dramaturgo brasileiro. A série fora escrita por Euclydes 

Marinho e teve direção de Daniel Filho. Na época da sua exibição teve uma considerável repercussão 

entre críticos especializados, recebendo o prêmio de melhor diretor pela Associação Paulista de Críticos 

de Arte (APCA).   
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para que sair de casa para ver uma TV piorada e a história aplainada?” (BENTES apud 

ARANTES, 2004a, p. E3).  

Mesmo alegando fugir de avaliações acerca do diálogo de Olga com a televisão, a cineasta 

Suzana Amaral, outro nome do campo evidenciado na matéria de Arantes (2004a) alinha-se às 

opiniões de Bentes e dos críticos dos jornais: “[...] tudo no filme manipula e leva à emoção 

fácil: senhoras e senhoritas desavisadas e ignorantes de nossas figuras históricas choram 

emocionadas no escurinho do cinema” (AMARAL apud ARANTES, 2004a, p. E3). 

Os comentários de Suzana Amaral na referida matéria do jornal Folha de S. Paulo foram 

um dos temas rebatidos por Jayme Monjardim em entrevista concedida ao mesmo veículo 

algumas semanas depois a Luiz Fernando Vianna (2004b). Tornam-se latentes os nervos 

aflorados do diretor em torno dos argumentos contrários a Olga, o que faz com que as questões 

afetivas da disputa valorativa em análise venham à tona. Sobre Suzana Amaral, por exemplo, 

Monjardim declarava:  

Acho ela uma debilóide. [...] Não pode ter sentimentos. [... ] O que dá a essa 

pessoa o direito de crítica? Essas pessoas não podem ser normais. Um ser 

normal diz: “Não gostei do filme, tem muitos closes, muita música...”. Eu boto 

muita música mesmo. No meu próximo filme vai ter mais música ainda. As 

pessoas tem o direito de criticar, mas dizer que o filme é “trash”... Que 

vocabulário é esse?. Acho que a Suzana Amaral deve ter feito um filme na 

vida [fez dois no Brasil e telefilmes em Portugal]. Deve ser uma frustrada. 

(MONJARDIM apud VIANNA, 2004b, p. E14) 

A manifestação de Monjardim possui diversos elementos a serem destacados. O primeiro 

deles é a carga emocional da sua resposta advinda de um descontentamento não apenas por ver 

um filme no qual trabalhou como diretor ser contestado por terceiros, mas também por ter as 

suas predileções estéticas e narrativas questionadas no espaço de discussão. Além disso, coloca 

em destaque, mais uma vez, as tentativas do diretor de desautorizar discursos alheios sobre a 

sua obra. Apesar de ser direcionada a Amaral, a declaração de Monjardim é pertinente a crítica 

cinematográfica de maneira ampla a partir do momento em que tenta desautorizar uma 

expressão da crítica para o leitor ao caracterizá-la como antiprofissional. Ainda no intuito de 

desautorizar o discurso da crítica sobre o filme, Monjardim declarava:  

Eu acho que os críticos aproveitaram “Olga” para aparecer. Precisa aparecer, 

né? Eu sou de TV, noveleiro, um prato cheio. O que me choca não é o excesso 

(de críticas ruins), é o desrespeito. Não sou contra a crítica, mas contra as 

palavras usadas. [...] Acho que os críticos devem rever os conceitos. “Olga” é 

um divisor. A partir desse momento, a crítica não respeitosa merecia rever 

alguns comentários. Porque não fica bem para eles. [...] (MONJARDIM apud 

VIANNA, 2004b, p. E14) 
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As declarações exaltadas de Monjardim ao Folha de S. Paulo geraram respostas de 

Suzana Amaral em réplica no mesmo (2004). Amaral entendia que faltou sensibilidade a 

Monjardim que “desceu ao nível do chulo” ao responder às críticas.  Na percepção da diretora, 

faltava ao realizador um “jogo de cintura” e uma conduta mais cordial na própria disputa, 

sobretudo porque o próprio dizia-se adepto de um cinema “sensível” e reivindicava na 

entrevista uma postura mais respeitosa da crítica. A cineasta afirmava: 

Como profissionais, quando entramos na arena sabemos de antemão 

que poderão vir flores ou pedras. Saber aceitar tanto umas como outras 

faz parte da práxis e da ética profissional. [...] O que não pode é haver 

desrespeito e reações estapafúrdias contra a crítica, pois se ela está aí é 

para balizar e não para inflar egos artísticos. (AMARAL, 2004, p. E2) 

Há, portanto, da parte de Suzana Amaral um esforço argumentativo para descredibilizar 

o discurso de Monjardim sobre suas opiniões e sobre os critérios valoritivos e suas impressões 

a respeito do ofício da crítica. Amaral respondia ao diretor através da construção para o leitor 

da figura de um realizador que havia perdido o foco na discussão ao dar vazão a ofensas pessoais 

e possuía um discurso marcado pela ausência de profissionalismo ao lidar com uma etapa 

inerente ao processo de recepção cinematográfica, a reação da crítica especializada.  

Enquanto Suzana Amaral (2004) centrava suas observações sobre a “fala” de Monjardim 

na reação pouco polida, controlada e profissional do diretor às críticas, Arnaldo Bloch (2004b) 

fazia considerações a respeito de um argumento recorrente no discurso do realizador. Como já 

sublinhado em outros momentos ao longo desta seção, Monjardim, assim como alguns críticos, 

reforçava em entrevistas que Olga era um filme que por ater-se a uma veia exageradamente 

melodramática buscava atender ao gosto do público e não da crítica. Para Arnaldo Bloch 

(2004b), Monjardim perde-se em meio ao seu próprio discurso pró-público ao construir uma 

cisão intransponível e incomunicável entre o que é do gosto do público e o que é do gosto da 

crítica.  

O colunista escrevia no jornal que existia uma gama muito mais diversa de narrativas 

cinematográficas entre os dois polos generalizados na discussão, o “filme-cabeça” e os filmes 

de público. Bloch (2004b) enumera uma lista de filmes que conseguiram aliar valor artístico e 

popularidade36, promovendo o encontro entre o gosto do público e da crítica para evidenciar 

que a discussão estava caindo em preconceitos contra o próprio público, um grupo cujas 

                                                           
36 Entre as obras citadas por Bloch (18 set. 2004) estão 2001 – Uma Odisseia no Espaço (1968), a trilogia 

O Poderoso Chefão (1972 – 1990), A Lista de Schindler (1993), os filmes de Charlie Chaplin e de 

Federico Fellini e no Brasil, Dona Flor e seus Dois Maridos (1966) e Central do Brasil (1999).   
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predileções Monjardim reivindicava um julgamento menos preconceituoso. Bloch (2004b) 

completava: “Quando o cineasta une sensibilidade artística ao talento de comunicar, crítica e 

público fundem-se na apreciação da arte, e a percepção da técnica e da emoção passa a ser 

acessível a ambos” (BLOCH, 2004b, p. 10).  

As observações feitas por Arnaldo Bloch (2004b) nos faz retornar a um norte valorativo 

que parece sempre estar presente no diálogo entre os agentes do campo cinematográfico: a 

busca pelo que se aproxima do artístico, o que tem valor para o espaço de discussões. Notamos 

que mesmo quando Bloch (2004b) faz referência a união entre a sensibilidade artística e o 

talento de comunicar, o que poderia nos levar a concluir que para o colunista a experiência 

estética se sobrepõe ao que é construído socialmente como a obra de valor artístico, o colunista 

não foge da definição de cinema como arte, o que nos faz retornar a uma compreensão que está 

na origem da categorização do “ser televisivo” como expressão de baixo valor. Bloch (2004b) 

encerra seu texto afirmando: 

Talvez Monjardim, que em sucessos novelísticos como “Pantanal” e “Terra 

Nostra” emocionava o público em passagens que tinham apenas imagens (de 

paisagens ou da vida cotidiana), e ruídos (da natureza e dos manejos das 

fazendas), saiba que ali havia mais cinema do que em “Olga”, filme sem 

silêncios, sem respiração, sem gente de verdade. (BLOCH, 2004b, p. 10) 

Assim, Bloch (2004b) reforça uma atribuição de valor às coisas que esteve presente nas 

demais críticas a Olga: àquela segundo a qual para ter qualidade as obras audiovisuais precisam 

se aproximar do artístico e ele, na cultura midiática, é guiado pela linguagem cinematográfica 

canonizada e legitimada. Segundo tal raciocínio, a obra televisiva de “baixa cultura” como é o 

caso da telenovela, quando faz uma aproximação com o cinema canonizado e mais próximo do 

artístico, ganha valor. Em contrapartida, o cinema que se filia à televisão em sua forma estrita, 

corre um sério risco de ter o seu valor comprometido. 

 

5.3. TROPA DE ELITE E O HERÓI NACIONAL 

Lançado cinco anos depois de Cidade de Deus, o filme Tropa de Elite apresentou em sua 

recepção pelas críticas dos jornais brasileiros discussões com contornos e origens semelhantes 

àquelas percebidas na análise de caso do longa de Fernando Meirelles. Ao ambientar sua trama 

em uma realidade social brasileira marcada pelo tráfico de drogas e pela violência e inclinar-se 

para o gênero policial, o diretor José Padilha foi indagado e sentiu-se estimulado a responder 

as considerações de alguns críticos e de outros agentes do campo que entendiam que Tropa de 
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Elite amortizava qualquer reflexão sobre a realidade da segurança pública que retratava ao 

utilizar recursos estéticos e narrativos comuns ao que se reconhecia unicamente como 

entretenimento. As preocupações da crítica com os efeitos da obra no público tinham origem e 

eram moduladas pela forte adesão dos espectadores à obra, percebida não apenas pela 

popularidade do filme, mas também por um movimento da audiência de transformação do seu 

violento protagonista, o Capitão Nascimento, interpretado pelo ator Wagner Moura, em herói 

nacional.  

Em Tropa de Elite, o diretor José Padilha ambienta sua trama no Rio de Janeiro de 1997 

quando o Papa João Paulo II visitou a cidade e precisou do Bope, Batalhão de Operações 

Policiais Especiais, para fazer a sua segurança enquanto dormia por uma noite na comunidade 

de Turano, zona norte da cidade. O filme tem como protagonista o Capitão Nascimento, um 

oficial emocionalmente desgastado que vai ser pai pela primeira vez e enfrenta cotidianamente 

uma série de ações violentas que envolvem a corrupção da polícia e o tráfico de drogas nas 

favelas. Em meio a todo essa atmosfera de tensão, Nascimento deve escolher um jovem policial 

para sucedê-lo no grupo. Tropa de Elite é baseado no livro Elite da Tropa, escrito por André 

Batista, capitão da Polícia Militar que serviu de inspiração para o personagem principal, 

Rodrigo Pimentel e o antropólogo Luiz Eduardo Soares.  

Primeiro longa-metragem de ficção do documentarista José Padilha, até então conhecido 

por seu trabalho em Ônibus 174 (2002), Tropa de Elite fora anunciado um ano antes de sua 

estreia em matéria de Mauro Ventura para o jornal O Globo (2006) como uma produção de 

proporções ambiciosas, com metas de internacionalização próximas daquelas estabelecidas por 

Cidade de Deus. Alinhado com as estratégias de realização do cinema contemporâneo em escala 

comercial, o filme de José Padilha teve um orçamento de cerca de R$ 10,5 milhões, de acordo 

com reportagem de André Miranda para O Globo (2007a) e antes mesmo de ser filmado já 

havia firmado parcerias com distribuidoras internacionais que ficariam a cargo da exibição do 

longa fora do país, especificamente, um contrato de US$ 1,7 milhão com a The Weinstein 

Company, empresa dos antigos fundadores da Miramax (a mesma que cuidou da distribuição 

internacional de Cidade de Deus e que foi responsável pelo êxito da campanha do filme para o 
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Oscar), e outro de US$ 2,5 milhões com a Universal, segundo informações extraídas da matéria 

de Mauro Ventura para o jornal O Globo (2006)37.  

Tropa de Elite não se afastou do rótulo de “super-produção brasileira” nem mesmo 

quando a bilheteria do filme foi ameaçada pela popularidade de versões ilegais do longa na 

internet e nos camelôs do país38, pelo contrário, acabou confirmando o seu caráter de “filme 

evento” no episódio. Conforme informações de André Miranda para O Globo (2007d), tal qual 

grandes produções internacionais que se adaptaram a situações semelhantes39, Tropa de Elite 

antecipou sua estreia comercial um mês antes do previsto e, de acordo com dados publicados 

por Rodrigo Fonseca para o mesmo jornal (2007b), havia se tornado o filme brasileiro mais 

visto de 2007, retirando o título que era até então de A Grande Família – O Filme (2007), de 

Maurício Farias.  O próprio diretor José Padilha reconhecia o feito da obra em um cenário tão 

adverso: “Ter alcançado a marca de maior renda brasileira do ano tem um valor ainda maior 

diante de todos os problemas pelos quais o filme passou” (PADILHA apud FONSECA, 2007b, 

p. 04).  

Apesar dos transtornos causados pela pirataria, algo que também foi questionável para 

alguns setores da mídia, já que o caso policial acabou gerando uma certa publicidade para a 

obra, o longa de José Padilha era anunciado pelos jornais como a “esperança para o mercado 

nacional” (MIRANDA, 2007a, p. 01), já que, até então, 2007 havia sido considerado 

comercialmente ruim para o setor cinematográfico. Contrariando o cenário desanimador, Tropa 

de Elite havia conseguido na sua época de lançamento, o posto de terceira maior estreia do 

cinema brasileiro desde a Retomada, segundo informações de Eduardo Fradklin e Rodrigo 

Fonseca para O Globo (2007)40. 

                                                           
37 Segundo informações da reportagem, a Universal se encarregaria de distribuir o filme para países da 

América Latina e do Caribe e a The Weinstein Company seria a responsável pela distribuição do longa 

em outros lugares do mundo.   
38 Segundo reportagem de André Miranda para o Segundo Caderno do O Globo (2007d), cópias ilegais 

de uma versão incompleta do filme entregue ao técnico de uma empresa de legendagem que trabalhou 

na versão  internacional de Tropa de Elite começaram a ser disponibilizadas para download na internet 

e, posteriormente, vendidas por camelôs no formato de DVD.  
39 Miranda (2007d) cita o caso de Hulk, do diretor Ang Lee, que em 2003 antecipou a sua estreia em 

duas semanas após versões inacabadas do filme serem disponibilizadas na internet.  
40 Segundo a reportagem, Tropa de Elite levou 400 mil espectadores em suas sessões antecipadas no 

circuito de exibição do Rio de Janeiro e em São Paulo e um total de 700 mil, uma semana depois, em 

todo o país. O filme estava atrás apenas das marcas de estreia de Carandiru (2003), de Hector Babenco, 

e Os Normais – O Filme (2003), de José Alvarenga Jr..  
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A adesão do público era sentida a partir de reações da plateia como as que foram relatadas 

ao jornal O Globo após as sessões do filme no Festival do Rio de 2007. Segundo Rodrigo 

Fonseca (2007a): “Muitos ‘Caveira’ foram gritados por engravatados. Eles batiam no braço, 

em referência à cena em que Caio Junqueira [...] tatua o símbolo do Batalhão de Operações 

Policiais Especiais (Bope) da PM” (FONSECA, 2007a, p. 02).  

A repórter Joana Dale relatava em outra edição do mesmo jornal (2007) uma reação ao 

filme que tornou-se emblemática durante toda a discussão da obra pelos media, a expectativa 

de Lucas Sada, um estudante universitário de 19 anos, com a sua primeira sessão de Tropa de 

Elite em uma sala de cinema. Sada havia visto “oito (!) vezes as aventuras de Nascimento” 

(DALE, 2007, p. 04) na versão pirata da obra e, acompanhado da equipe do jornal, iria assistir 

ao longa de José Padilha pela primeira vez em tela grande vestindo uma camiseta do 

personagem Justiceiro, da HQ da Marvel, cujo símbolo, tal qual o do Bope, era uma caveira. 

Ao final da sessão, o mesmo Lucas Sada, fã de Nascimento, declarava ao jornal: “Quero Capitão 

Nascimento para presidente!”.  

Em outra sessão de Tropa de Elite, Rodrigo Fonseca (2007a) afirmava que um espectador 

não identificado do filme havia dito após os créditos do longa: “Zé Pequeno é o caralho! Meu 

nome é capitão Nascimento!”. Assim, da mesma forma que o vilão Zé Pequeno de Cidade de 

Deus, Capitão Nascimento, o atormentado e violento protagonista de Tropa de Elite 

interpretado por Wagner Moura, havia se tornado um ícone da cultura pop e, tal qual ocorrera 

com o filme de Fernando Meirelles, esse tipo de leitura do público, era vista como uma reação 

espectatorial preocupante por parte da crítica dos jornais e outros agentes do espaço de 

discussões, colocando o diretor e a obra no centro de um debate ético acerca dos efeitos do 

entretenimento cinematográfico promovidos pela obra nas plateias. 

Reações como a do estudante Lucas Sada e de parcela do público nas primeiras sessões 

de Tropa de Elite eram vistas com olhos de preocupação por alguns setores que enxergavam na 

obra dispositivos que poderiam potencializar uma recepção repleta de vícios de interpretação, 

todos eles resultantes das opções estéticas e narrativas de um filme abertamente inclinada ao 

entretenimento, apesar de trazer como pano de fundo questões sociais e políticas 

constantemente debatidas no país. Para muitos, Tropa de Elite causava tais efeitos em parte da 

plateia pois o longa utilizava recursos conhecidos do entretenimento e dos filmes norte-

americano do gênero policial abrandando qualquer potencial reflexivo da obra.  
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Portanto, assim como ocorreu com Cidade de Deus, a forte inclinação do longa de José 

Padilha com o cinema policial hollywoodiano era vista com reservas por parte da crítica dos 

jornais e outras instâncias do espaço de discussões pois esse mesmo recurso sufocava qualquer 

eventual reflexão sobre a corrupção, a realidade do policial no país, o tráfico de drogas e a 

segurança pública que pudessem estar contidas na própria obra. A abertura de Tropa de Elite 

com o entretenimento, diagnosticado por alguns críticos como o resultado do anseio do filme 

de se comunicar com o público, era questionável para um grupo que se manifestou abertamente 

contra a obra nos jornais de grande circulação do país. Além disso, ao adotar o ponto de vista 

de Nascimento para a trama de Tropa de Elite, colocando o personagem inclusive como 

narrador da história, o longa, na percepção de alguns críticos, parecia evidenciar demais a 

perspectiva do protagonista sobre a realidade do país – e, na visão do capitão, a solução para 

problemas como a violência era mais violência.  

O jornalista da área política do jornal Folha de S. Paulo, Plínio Fraga, por exemplo, 

escreveu, às vésperas do lançamento comercial de Tropa de Elite, um comentário ao filme 

(2007) no qual realizava considerações sobre a obra que se alinhavam a esta linha de 

entendimento a respeito do trabalho de Padilha: 

A obra de José Padilha é hollywoodiana no que a expressão tem de excelência 

técnica e conservadorismo social e estético. Ritmo narrativo ágil, fotografia 

caprichada, sonorização impecável, atores bem dirigidos e custo de produção 

na casa da dezena de milhões de reais são características do filme [...] Mas 

“Tropa de Elite” herda do cinema americano o roteiro esquemático, o 

moralismo mistificador, o cinismo utilitário, a hipocrisia social, o pensamento 

monolítico. Banaliza e glamouriza a tortura. Acha justificável os fins da 

assepsia social e os meios aéticos. É um filme desumano e autoritário. [...] 

Conivente, “Tropa de Elite” não merece aplausos – nem sob tortura. (FRAGA, 

2007, p. E4) 

Utilizando uma linha argumentativa paralela a de Plínio Fraga (2007), o colunista 

Arnaldo Bloch do Segundo Caderno do jornal O Globo (2007) acabou atribuindo ao longa um 

“rótulo” que fora debatido à exaustão por filósofos, antropólogos e agentes do setor 

cinematográfico: o de filme fascista. Em seu texto para o referido jornal, Bloch (2007) 

provocava o leitor com um título em forma de indagação “‘Tropa de elite’ é fascista?”. 

Relatando a reação efusiva da plateia diante das cenas nas quais Nascimento praticava tortura 

em suas ações policiais na favela, Bloch (2007) questionava, ironicamente, se o personagem 

não tornara-se uma espécie de “Rambo do Bope” e sagrava-se como “[...] herói da noite, 

libertador de todos os medos e de todas as culpas, vingador natural de todos os corações 



128 
 

desprotegidos, resultante transcendente de todo o bem e todo o mal [...]” ( BLOCH, 2007, p. 

12). Diante de toda essa interpretação sobre o personagem, o colunista afirmava: 

Não foi à toa que parte do público sentiu-se à vontade para gritar o lema da 

tropa corrupta e matadora. Afinal, ao optar pelo capitão Nascimento como 

narrador do filme, Padilha assumiu, de maneira sistemática, acrítica e quase 

pedagógica – e justificou para a média reacionária da sofrida sociedade 

espectadora – o discurso e o ponto de vista do que há de pior na corporação, 

o discurso da pseudo-razão enlouquecida dentro da loucura institucional, o 

discurso do “não há saída, tem mesmo é que matar”. Tudo no filme que não é 

o discurso do Capitão Nascimento soa ridículo, risível, até porque os demais 

personagens são extratos estereotipados numa narrativa que se quer 

naturalista, mas crivada de cortes que de abrangentes nada têm. (BLOCH, 

2007, p. 12) 

A partir de posicionamentos sobre a obra como os de Arnaldo Bloch (2007) e Plínio Fraga 

(2007), alguns profissionais do campo foram aos jornais endossar tais pontos de vista ou 

defender o diretor de tais impressões sobre Tropa de Elite. Cineastas como Lúcia Murat e Carlos 

Reichenbach, por exemplo, se opuseram a Tropa de Elite em declarações aos jornais Folha de 

S. Paulo e O Estado de S. Paulo, respectivamente. Murat afirmava: “[...] É como se ele (o filme) 

estivesse exercitando a sedução pela violência. [...] Esse é o personagem mais heroicizado do 

filme. Diante dele, todos os outros são frágeis.” (MURAT apud ARANTES, 2007b, p. E5). Já 

Reichenbach argumentava que apesar de não considerar o filme fascista: “ [...] ao escolher o 

ponto de vista do policial, o diretor José Padilha aceitou algumas regras comerciais que 

deixaram a obra com características de direita [...]” (REICHENBACH apud PIRES; BRASIL, 

2007, p. D7). 

Ao lado do realizador estavam alguns de seus colaboradores em Tropa de Elite. O ator 

Wagner Moura e o roteirista Bráulio Mantovani questionaram o “rótulo” de fascista que o filme 

recebera e as considerações dos agentes que trouxeram a polêmica na recepção da obra. Moura, 

em artigo de sua própria autoria para o jornal O Globo (2007), respondia à pergunta que fora 

lançada por Arnaldo Bloch: “Não, ‘Tropa de elite’ não é fascista. Não é possível que alguém 

que tenha visto ‘Ônibus 174’, um dos filmes mais humanistas dos últimos tempos, possa achar 

que o Zé Padilha (o diretor) tenha feito um filme fascista” (MOURA, 2007, p. 01). Já 

Mantovani, que havia acompanhado polêmica semelhante na ocasião do lançamento de Cidade 

de Deus, do qual também era roteirista, argumentava: 

O tema do filme é a polícia militar carioca. E esse tema é tratado no filme pelo 

ponto de vista de um personagem que é policial. O narrador da história é 

violento. [...] E age com violência e crueldade porque foi treinado para agir 

assim. [...] Há quem o considere um herói. Não é o meu caso. [...] O público 

não é uma massa indistinta que atua em coro. Cada espectador reage ao que 
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vê de acordo com o seu próprio sistema de valores. Há espectadores cuja 

reação diante de um filme é a de questionar suas opiniões e crenças. Outros 

buscam apenas encontrar elementos que sirvam para reafirmar o que já 

pensam. [...] os autores de qualquer obra não têm controle sobre elas (as 

reações do público). (MANTOVANI, 2007, p. D7) 

Para Mantovani, a distorção do propósito de José Padilha em Tropa de Elite feita por 

alguns setores da mídia viria do mesmo anseio por uma abordagem dos problemas sociais do 

país que a crítica de Cidade de Deus acabou externando ao longo da cobertura midiática do 

filme. O roteirista entendia que as razões para o desagrado que parte dos intelectuais sentiam 

pela obra de Padilha estava na divergência entre a abordagem do filme, mais popular ao se 

inclinar a recursos do cinema norte-americano como já mencionado anteriormente, e o cinema 

brasileiro canonizado de Glauber Rocha e seus contemporâneos, o Cinema Novo. Mantovani 

encerrava sua “defesa” de Tropa de Elite no jornal provocando: 

As imagens da miséria brasileira só podem ser mostradas na tela como faziam 

os grandes mestres do cinema novo. Essa maneira de pensar me faz lembrar 

de uma reflexão de Roland Barthes sobre a língua, em sua famosa Aula: ‘A 

língua (...) não é nem reacionária, nem progressista; ela é simplesmente: 

fascista; pois o fascismo não é impedir de dizer é obrigar a dizer.” Felizmente, 

o cinema tem suas próprias e muitas gramáticas. (MANTOVANI, 2007, p. 

D7) 

Assim, para Mantovani, os opositores de Tropa de Elite pareciam querer impor uma 

norma expressiva cinematográfica, uma abordagem semelhante a de alguns cineastas do 

Cinema Novo, para todo filme que abordava as questões sociais do país. Seguindo uma mesma 

linha argumentativa do roteirista Bráulio Mantovani e de Fernando Meirelles na ocasião em 

que o diretor discutia a repercussão de Cidade de Deus, José Padilha entendia que em Tropa de 

Elite não caberia uma perspectiva “antropológica” nos moldes cinemanovistas. Para o 

realizador, tal qual ocorrera em Cidade de Deus, ele e o seu filme começavam a ser rechaçados 

por setores intelectuais e por parte da crítica dos jornais por não aderirem a uma abordagem 

sobre a realidade do país canonizada por essas instâncias. Reivindicando uma atenção às normas 

internas do próprio filme, José Padilha afirmava no programa Roda Vida da TV Cultura (2007): 

Toda obra de arte simplifica a realidade. A lógica interna de uma obra de arte 

ou de um filme não é a lógica da pesquisa científica. É a lógica da dramaturgia. 

[...] Então, a gente tem que entender isso. Buscar num filme uma explicação 

para a realidade é melhor você comprar o livro da Alba Zaluar [antropóloga 

carioca, com atuação na área de antropologia urbana e antropologia da 

violência] sobre o Cidade de Deus do que ver o filme, se você quiser entender 

a Cidade de Deus. Porque aquilo é uma etnografia com uma pesquisa 

científica. (PADILHA apud JOSÉ, 2007) 
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Assim, o diretor deixava claro que não pretendia com a sua obra fazer um ensaio sobre a 

violência do país e procurava evidenciar para o público um certo despreparo “metodológico” e 

argumentativo daqueles que Tropa de Elite se equivocava por expor uma realidade do país 

através de recursos do entretenimento, ficando turva qualquer distinção entre a ficção e o real. 

Padilha deslegitimava o discurso dos seus críticos, sublinhando uma certa fragilidade dos seus 

argumentos, mas também reivindicava deles um enfrentamento da obra adotando como 

pressuposto que o que estava sendo analisado era uma ficção e não um estudo acadêmico sobre 

a realidade.  

Para o diretor, a crítica que o filme recebera até então parecia querer impor normas gerais 

de condução das temáticas que o longa abordava por uma tradição cinematográfica canonizada 

pela instância, mas que não poderia ser aplicada a Tropa de Elite, já que se tratava de uma obra 

com personalidade própria e que pretendia se inclinar para um outro tipo de cinema. Padilha 

afirmava: “[...] o cinema é uma forma de expressão livre e me incomoda a crítica que queira 

normatizá-lo. Não pode fazer filme que tenha tortura. Por quê? A história do cinema mostra 

muitos filmes maravilhosos que têm tortura” (PADILHA apud ARANTES, 2007c, p. E4).  

José Padilha entendia que as recepções complicadas a Tropa de Elite e Cidade de Deus 

traziam como enfoque uma falta de traquejo da crítica com um cinema brasileiro que buscava 

suas referências em outras fontes que não àquelas canonizadas na cinematografia nacional. 

Tornava-se latente nos depoimentos do realizador que, para ele, o fato do seu filme e da obra 

de Fernando Meirelles terem explorado questões nacionais com o verniz de referências 

estrangeiras e até mesmo de linguagens exteriores ao cinema, colocava em evidência uma 

pretensa ausência de valor da obra para parte do setor. Padilha afirmava: 

Isso de fato é uma patrulha ideológica. [...] Eu sei o seguinte: aconteceu a 

mesma coisa com Cidade de Deus [...] Os dois filmes filmam... têm um ritmo 

rápido [...] a crítica brasileira não está acostumada com isso. A verdade é essa. 

Quais são os filmes brasileiros que fazem isso? Você conta no dedo. Quando 

o filme cai aqui tem uma parcela da crítica que não consegue lidar com isso. 

(PADILHA apud JOSÉ, 2007)  

O diretor José Padilha, a partir das primeiras reações contrárias a Tropa de Elite, passou 

a afirmar para o público que ele e o seu filme eram vítimas de uma “patrulha ideológica” e de 

um “linchamento moral”, como declara a Silvana Arantes no jornal Folha de S. Paulo ( 2007b). 

Através desse movimento, Padilha alegava sentir que determinados setores intelectuais da 

sociedade pareciam querer impor a ele regras sobre a melhor maneira de filmar suas histórias. 

Através da utilização desses termos para descrever a recepção da sua obra por setores com um 
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discurso legitimado no campo, como a crítica, o realizador buscava desautorizar o ponto de 

vista desses agentes e seus respectivos juízos sobre a obra em questão, colocando em destaque 

a fragilidade dos argumentos de um grupo fortemente apegado a tradições cinematográficas 

brasileiras e que trazia em seu discurso um antiprofissionalismo. Padilha alegava:  

Filmes que têm alcance popular são sempre patrulhados na sociedade 

brasileira. [...] É uma puta injustiça comigo, uma atitude covarde, que 

prescinde da argumentação. Eu quase morro fazendo um filme que vai 

denunciar o absurdo da tortura, ai vem um idiota e fala que eu estou 

glorificando a tortura? (PADILHA apud ARANTES, 2007b, p. E5) 

No depoimento, é perceptível que, para o diretor, o filme tornava-se uma “vítima” do 

juízo distorcido de setores intelectuais. Na percepção do diretor, tal qual ocorrera com Jayme 

Monjardim nas discussões midiáticas sobre Olga, a recepção a Tropa de Elite por esse grupo 

era fortemente influenciada pela rejeição desse coletivo a tudo aquilo que cai no gosto popular, 

há uma aversão desses setores ao que tem inclinação para o massivo. As reservas a Tropa de 

Elite e as acusações que o filme sofrera de apresentar um discurso fascista, era, na visão do 

diretor, mais uma afirmação da não predileção pela narrativa popular do que propriamente uma 

apreciação justa da obra, utilizava-se normas de valoração pretensamente universais e não “leis 

internas” do filme. Por essa via, Padilha buscava desautorizar qualquer discurso que 

categorizava Tropa de Elite como uma obra de valor questionável no espaço de discussões.  

Na defesa de sua obra, Padilha entendia que tal qual ocorrera em seu filme anterior, o 

documentário Ônibus 174, no qual o realizador fora acusado por algumas instâncias de realizar 

um cinema de esquerda ao adotar o ponto de vista do sequestrador Sandro Nascimento, Tropa 

de Elite utilizava a perspectiva do seu personagem não para glorificar a sua visão de mundo e 

assumi-la como o modo certo de resolver os problemas da segurança pública do país, mas sim 

para expor as regras de uma sociedade que fazem de Nascimento (protagonista de Tropa de 

Elite) e Sandro (protagonista de Ônibus 174) serem o que eles são. Assim, ao mesmo tempo em 

que Padilha justificava a sua escolha pelo ponto de vista de um único personagem, demonstrava 

que não pretendia compor um protagonista marcado por uma construção maniqueísta e que não 

se eximia de realizar uma severa crítica social às instituições que contribuem para a deterioração 

do cidadão.  

  Em debate promovido pelo jornal O Globo no Rio de Janeiro e que fora pauta de uma 

matéria do caderno Rio, o diretor destacava que a decisão de contar a sua história pelo ponto de 

vista de um personagem não significava a sua anuência com as ações dele, mas evidenciava o 

seu anseio de entender as razões que estavam por trás do comportamento violento da polícia. 
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Portanto, se para alguns setores o ponto de vista de Nascimento sobre a história simbolizava 

uma aderência do diretor ao discurso do personagem sobre a segurança pública e uma certa 

sedução do cineasta pelos elementos de um espetáculo alienante, para José Padilha ela 

representava uma tentativa de investigação profunda do problema social que a obra acaba 

retratando e que seria a sua marca como autor no campo, já que esta perspectiva também estava 

presente em seu filme anterior: 

[...] no “Tropa de Elite”, tentei mostrar o ponto de vista de um policial do 

Bope. (...) Como o policial vê o crime, por que tortura, por que assassina. Para 

meu espanto, parte da crítica taxou o filme de radical de direita [...] A gente 

joga um jogo que gera pessoas como Sandro (Ônibus 174) e Nascimento 

(Tropa de Elite). (...) Assim me tornei um personagem politicamente inviável: 

porque me acham um radical de esquerda e de direita. [...] Nunca tentei 

justificar o comportamento de Sandro ou do capitão Nascimento. Tentei 

mostrar as regras da sociedade que moldam comportamentos como o de 

Sandro e o do capitão. (PADILHA apud A VIOLÊNCIA, 2007, p. 21) 

O próprio diretor entendia Tropa de Elite como uma espécie de continuação do seu 

documentário de 2002: “Ali (em Ônibus 174) eu mostrei como meninos de rua são 

transformados em pessoas violentas pelo próprio Estado. ‘Tropa de elite’ mostra como o Estado 

faz a mesma coisa com a polícia, contribuindo para que ela se torne violenta” (PADILHA apud 

CARNEIRO, 2008, p. 24). Assim, enquanto que, para alguns setores do campo, Tropa de Elite 

parecia glorificar a violência pelo enfoque na figura de Nascimento e pela sua abordagem 

“hollywoodiana”, José Padilha entendia que o seu filme possuía um evidente discurso de 

combate à violência, através de uma crítica que colocava em destaque o repúdio do diretor por 

um sistema que fomenta a barbárie no país, algo que, na percepção do realizador, é uma das 

marcas discursivas da sua filmografia. O realizador sentenciava: “Falar que o filme legitima a 

tortura é uma burrice. É o mesmo que dizer que o ‘174’ [...] legitima o sequestro” (PADILHA 

apud VASCONCELLOS; RAMALHO, 2007, p. 24).  

Entre os críticos dos jornais, alguns seguiram uma linha argumentativa que se inclinava 

para as percepções que Plínio Fraga (2007) e Arnaldo Bloch (2007) tiveram sobre a obra. Luiz 

Zanin Oricchio, que na ocasião do lançamento de Cidade de Deus havia feito considerações 

semelhantes sobre o filme de Fernando Meirelles, afirmava em texto publicado no jornal O 

Estado de S. Paulo (2007) que apesar de não perceber uma apologia à violência em Tropa de 

Elite, já que, tal qual o realizador José Padilha, entendia que o filme deixava em evidência a 

raiz do comportamento agressivo de Nascimento, demonstrava uma certa preocupação com a 

maneira como a obra seria traduzida pelo público pois o longa utilizava determinados recursos 

típicos dos produtos massivos. Oricchio (2007) afirmava que: 
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[...] a narrativa em off e o ponto de vista único, constante ao longo do enredo, 

podem inibir um pouco a liberdade do espectador em construir a própria 

história em sua cabeça e tirar suas próprias conclusões. O uso da trilha sonora 

afirmativa também não é de molde a inspirar a reflexão. Em suma, a eficácia 

do próprio filme, enquanto dispositivo cinematográfico muito bem construído 

não beneficia qualquer tipo de distanciamento. Conduz o espectador a uma 

imersão quase completa em seu universo – o que é uma virtude do cinema 

como espetáculo, mas ao mesmo tempo uma fragilidade do cinema enquanto 

crítica, pensamento e reflexão. Tal é o paradoxo. A sua força é, ao mesmo 

tempo, a sua fraqueza se o analisamos de outro ângulo. (ORICCHIO, 2007, p. 

D6) 

Para o crítico, portanto, a grande preocupação era com o tipo de experiência 

proporcionada pela obra. Estava claro para Oricchio (2007) que Tropa de Elite era um filme 

que executava muito bem os recursos narrativos e estéticos do entretenimento, contudo existia 

uma preocupação do crítico com o uso que o público faria daquela trama. Trata-se, como já 

mencionamos, de uma preocupação semelhante àquela expressa pela crítica de Cidade de Deus, 

a de que os elementos do espetáculo presentes na obra seduzissem a tal ponto o espectador que 

ele não conseguisse se distanciar do filme, extraindo uma reflexão necessária sobre temas sérios 

da realidade nacional que, segundo o grupo que seguira esta linha de raciocínio, conseguiriam 

tal êxito caso se afastassem da ambiência de sedução do entretenimento e se aproximasse de 

um cinema mais vanguardista e ideológico. Há nessa crítica, portanto, uma preocupação com 

as possíveis relações de afeto angariadas pela comunicação ampla da obra com o público através 

das atraentes ferramentas da narrativa policial que supostamente viciariam a experiência 

receptiva. 

Com preocupação semelhante a respeito dos efeitos de Tropa de Elite no público, o crítico 

Sérgio Rizzo do jornal Folha de S. Paulo (2007) afirma, tal qual Oricchio (2007), que a 

inclinação da obra para as normas do gênero cinematográfico clássico policial (ressalvando que 

assim como o crítico de O Estado de S. Paulo, Rizzo afirma que o longa executa muito bem 

esses recursos) faz com que o filme não consiga dimensionar a própria realidade que serve de 

tema para a narrativa. Nesse sentido, Rizzo (2007) entende que uma das maiores falhas do filme 

seria não distanciar sua ficção da realidade. Em Tropa de Elite a realidade surge envolta por 

recursos dramatúrgicos que o espectador comum não estaria pronto para compreender 

criticamente. O crítico entende que o caso de Tropa de Elite é semelhante ao de Cidade de 

Deus, ou seja, ambos utilizaram artifícios que não permitiam o espectador diferenciar realidade 

de ficção, o que faria com que determinados nichos do público compreendessem que a obra de 

Padilha era uma apologia ao uso da violência para solucionar os problemas do país. Rizzo 

(2007) afirmava:  
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Ao menos dois recursos de dramaturgia lembram a eficiente estrutura 

narrativa de “Cidade de Deus” (2002) [...] A narração de Nascimento, como 

ocorria com a de Buscapé no filme de Fernando Meirelles, é ao mesmo tempo 

informativa, ajudando a pôr ordem na casa, e reflexiva, facilitando a 

compreensão do que move o personagem. O uso de flashback, a partir de uma 

abertura tensa e ainda obscura para o espectador, procura mantê-lo atento às 

explicações que virão. A distância entre os dois filmes aumenta com o claro 

estabelecimento de “Tropa” como um filme cujas coordenadas respeitam os 

princípios clássicos do gênero, embebidos de coloração tipicamente nacional 

que tende a reduzir, para o público, a tênue divisa entre ficção e realidade. 

(RIZZO, 20 set. 2007, p. E4) 

Sobre essa inabilidade de leitura das estratégias dramatúrgicas por parte da plateia e a 

respeito do distanciamento entre espectador e obra que os recursos do entretenimento não 

conseguiam gerar em Tropa de Elite e que seriam essenciais para uma leitura crítica da obra, 

segundo algumas críticas dos jornais, José Padilha discordava recorrendo à filosofia e, 

novamente, à própria recepção de Cidade de Deus em 2002. É o que ocorre na entrevista 

concedida pelo realizador ao programa Roda Viva (08 out. 2007): 

Era comum na filosofia, você imaginar a ideia de que a emoção e a razão são 

opostas. [...] Para você pensar bem, você não pode se emocionar. Se você se 

emocionar a sua emoção contamina o seu pensamento. Tem que existir um 

espaço vazio para a razão atuar. Isso existe no cinema. A ideia é comum e as 

pessoas identificam os filmes feitos para pensar com filmes que têm ritmos 

lentos, que dão espaços para o espectador raciocinar. Essa ideia mudou em 

filosofia [...] a emoção tem um peso importante e ela não é inimiga da razão 

[...] eu acho que essa forma de apresentar o cinema, sem dar tempo para o 

espectador pensar, priorizando a experiência daquela estrutura dramática, 

esperando que o espectador pense depois não existe apenas no meu filme, não 

fui eu que inventei isso, mas está acontecendo e ela sim gera polêmica. [...] 

gerou no Cidade de Deus [...] O Zé Pequeno, que era o personagem principal 

do filme, embora não fosse o narrador [...] foi criticado por virar modelo para 

as crianças. [...] Foi uma crítica semelhante. [...] Com o tempo, as pessoas 

param de reagir ao filme de uma maneira extremamente emotiva [...] 

(PADILHA apud JOSÉ, 2007) 

Assim, sobre o tópico, José Padilha tenta desautorizar o discurso de críticas com o teor 

argumentativo semelhante às de Oricchio (2007) e Rizzo (2007) utilizando conhecimentos 

filosóficos que já expusemos capítulos atrás através das reflexões de Hans Ulrich Gumbrecht 

(2010) e de outros autores da estética sobre a presença de cognições e afetos na recepção. Trata-

se de mais um momento em que o diretor, em uma declarada disputa valorativa com a crítica, 

tenta descreditar o juízo crítico predominante: o de que os recursos narrativos e estéticos 

utilizados por Tropa de Elite seduziam o espectador e entorpeciam a sua capacidade crítica pela 

via afetiva. É com esse receio que alguns críticos enxergavam com preocupação a possibilidade 

de que os espectadores assumissem o problemático personagem do ator Wagner Moura como 

um herói.  
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Em relatos do diretor aos jornais, também fica claro que características da obra que foram 

exploradas nas críticas de Oricchio (2007) e Rizzo (2007) como elementos profundamente 

problemáticos do filme são exaltados pelo realizador como algumas de suas qualidades. 

Conforme relato de Silvana Arantes em texto que abre a entrevista do realizador ao jornal Folha 

de S. Paulo (2007c), José Padilha reconhecia que o fato de Tropa de Elite narrar a violência 

urbana pela perspectiva da polícia fazia a abordagem do filme ser inédita no país e, portanto, 

tornava a obra importante para o setor, afinal, como já ressaltado, anteriormente, para o diretor, 

esse recurso narrativo viabilizava a sua crítica ao sistema que formava indivíduos violentos na 

sociedade. O diretor argumentava: “Acho que existe um outra grande máquina convertendo a 

miséria em violência e a meu ver essa máquina é a polícia. E eu fiz esse filme para discutir isso. 

Tentei fazer do ponto de vista do policial [...] porque é o ponto de vista contra-intuitivo” 

(PADILHA apud JOSÉ, 2007) 

Além das questões já destacadas, sublinhamos que, diferente das críticas dos jornais 

comentadas, o diretor enxergava positivamente a inclinação do seu filme com o cinema norte-

americano e com a abordagem da violência que essa cinematografia costuma apresentar. Em 

reportagem de Luiz Carlos Merten para o jornal O Estado de S. Paulo (2007a), José Padilha 

afirmava: “Não sou contra o cinema americano só por ser americano. [...] Quando penso que 

Taxi Driver e Apocalypse Now também foram chamados de fascistas, acho até que estou em 

boa companhia” (PADILHA apud MERTEN, 2007a, p. D6). Dessa forma, mais uma vez, 

Padilha continuava tentando expor ao público que os comentários contrários ao filme que 

utilizavam como argumento o caráter alienante da sua narrativa hollywoodiana era dotado de 

um certo preconceito corriqueiro com uma cinematografia de aceitação massiva, mas que não 

deixava de ter as suas obras referenciais de qualidade. Havia, portanto, na percepção do diretor, 

um preconceito que preenchia o discurso crítico adversário de intolerância.  Contudo, é preciso 

destacar que o próprio diretor recorre ao cânone na defesa do seu posicionamento ao aproximar 

o seu longa das obras de diretores americanos tradicionalmente cultuados no campo, como 

Martin Scorsese ou Francis Ford Coppola, e não mencionar títulos mais corriqueiros do gênero 

policial, que parece ser o alvo das considerações dos críticos.  

Ao destacar esses discursos contrários ao seu filme pelas inclinações da obra com o 

cinema de ficção policial norte-americano, José Padilha ainda reforçava que não é só dessa 

cinematografia que Tropa de Elite se aproxima, mas ele também dialoga com o documentário, 

formato comumente canonizado pelas esferas mais privilegiadas do campo. Isso fica evidente 

quando ele afirma “Disse ao Lula (Carvalho, diretor de fotografia do filme) que queria filmar 
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como se fosse um documentário. [...] Filmei em plano-sequência e não dei marcação para os 

atores [...] ” (PADILHA apud MERTEN, 2007a, p. D6) ou quando diz “Tudo que é mostrado 

aconteceu realmente. Os diálogos foram improvisados e a câmera parece que vacila o que dá 

uma sensação de que é um documentário” (PADILHA apud MAGALHÃES-RÜETHER, 2008, 

p. 01).  

Dessa forma, fica perceptível nos depoimentos de José Padilha que, assim como ocorria 

no discurso de Fernando Meirelles, o diretor acabava se colocando como um realizador de 

“filmes médios” no Brasil. Ao mesmo tempo em que busca uma defesa do cinema popular ao 

evidenciar para o público que, diferente de parte da crítica, não enxergava como um problema 

o diálogo do seu filme com uma cinematografia marcada pela industrialização da cultura, 

Padilha também procurava fortalecer o seu vínculo com certos cânones do campo, como 

algumas obras e realizadores cultuados na cinematografia norte-americana e com o “respeitado” 

cinema documentário.  

Até aqui, o tópico concentrou-se nas opiniões contrárias a Tropa de Elite. Contudo, tal 

qual ocorrera com Cidade de Deus, alguns setores midiáticos se juntaram ao realizador na 

defesa do longa. Em sua coluna para o jornal O Globo, Artur Xexéo (2007), por exemplo, tenta 

compreender a natureza das tensões em torno da obra. Xexéo (2007) expõe que o ponto 

nevrálgico na polêmica em torno de Tropa de Elite não era propriamente o filme. Na percepção 

do colunista não era a obra e o diretor que tinham um ponto de vista distorcido da realidade 

retratada, mas o próprio público que passava a ter uma leitura equivocada do filme de José 

Padilha, transformando um homem repleto de sequelas psicológicas como Nascimento em um 

herói. Tal distorção ocorria na percepção de Xexéo (2007) porque espectadores como o 

estudante Lucas Sada da reportagem do O Globo, que tratamos parágrafos atrás, colocavam o 

personagem nessa posição independente das intenções do seu realizador.  O colunista escrevia: 

 [...] O público é que aplaude cada tortura em traficante, cada morte de bandido 

em “Tropa de elite”. É mais ou menos o que a gente lê todos os dias nas seções 

de cartas de leitores dos grandes jornais. [...] “Tropa de elite” está fazendo vir 

à tona um comportamento até agora silencioso. Não é o filme que faz a classe 

média apoiar métodos de tortura radicais para combater a bandidagem. Talvez 

o filme ajude a catarse. Melhor do que criticá-lo é refletir sobre o que nos 

transformou em gente assim (XEXÉO, 26 set. 2007, p. 12)  

  Xexéo (2007) entendia que a obra reforçava que Nascimento não era um herói, mas sim 

o protagonista da trama e que a obra e o diretor não endossavam o seu comportamento, existindo 

em Tropa de Elite até mesmo uma dúvida a respeito do caráter do personagem quando põe em 

destaque o seu comportamento nada exemplar dentro de casa. Xexéo (2007) afirma, por 
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exemplo, que Nascimento “Bate na mulher e mal conhece o filho” (XEXÉO, 2007, p. 12) e que 

“[...] numa reunião para escolher os próximos recrutas do Batalhão, debocha de um ex-

candidato que ficou surdo durante o treinamento comandado por ele. [...] É esse o herói criado 

por José Padilha?” (XEXÉO, 2007, p.12).  

Com argumentos semelhantes aos de Artur Xexéo (2007), alguns críticos de cinema dos 

jornais sinalizaram em seus textos que há em Tropa de Elite um esforço para evidenciar 

Nascimento como um personagem repleto de falhas, distanciando-o da figura do herói. Dessa 

forma, reforçavam que o problema não estaria na obra, mas no próprio público, cuja leitura do 

filme fez vir à tona o discurso em prol do comportamento fascista como uma solução para certos 

problemas do país. Tal abordagem do filme não só afastava qualquer acusação de que o 

realizador estaria voluntaria ou involuntariamente, através do gênero policial, fazendo apologia 

da violência como também destacava que a leitura distorcida da obra e do seu protagonista era 

responsabilidade dos espectadores, afinal todos os sinais da percepção do diretor sobre esse 

assunto estavam no filme. André Mirando do jornal O Globo , por exemplo, questionava em 

sua crítica: “Ele (Nascimento) é um herói, como tem sido chamado nas ruas, ou é mais uma 

triste vítima da situação carioca?” (MIRANDA, 2007b, p. 04). 

O diretor José Padilha entendia a consagração de Nascimento à figura de herói nacional 

como um movimento esperado em função do histórico do espectador brasileiro: “[...] o herói 

brasileiro é ‘macunaímico’ mesmo, não é certinho” (PADILHA apud ARANTES, 2007a, p. 

E4). Contudo, sempre fica perceptível nos depoimentos do realizador, que ele discordava da 

leitura de que os recursos da narrativa clássica policial em Tropa de Elite deixavam nebulosa a 

distinção entre o discurso e a ética do personagem principal e a crítica apresentada pelo filme 

àquele comportamento agressivo. Padilha, portanto, se colocava contrário às percepções de 

Oricchio (2007) e Rizzo (2007), e inclinava-se para a leitura da obra realizada por críticos como 

Cássio Starling Carlos (2007), cujo texto será abordado mais adiante, André Miranda (2007b) 

e pelo colunista Artur Xexéo (2007). Padilha entende que fica evidente na obra o seu esforço 

para compor Nascimento como um homem psicologicamente afetado por um contexto pessoal 

e social e não como um herói no sentido clássico: 

O capitão Nascimento (personagem de Wagner Moura) não é um herói. Há 

toda uma construção do personagem para apresentá-lo como um homem em 

crise, um homem que duvida da sua dedicação à polícia e cuja vida familiar 

está destroçada.  (PADILHA apud MERTEN, 2007b, p. C9) 

 [...] Se você é um policial honesto, está dentro de uma corporação que tem 

muitos policiais desonestos, mas em que existe um batalhão que é 
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extremamente violento, mas é honesto, e você entra para esse batalhão, a regra 

é: você vai entrar numa favela, e o traficante vai saber que com você não tem 

acordo. Então, para você, é a guerra. Ou seja, as pessoas fazem suas escolhas 

dentro de um contexto. [...] Espero que, no final, ele (o espectador) se dê conta 

de que o jogo vai ser esse, enquanto a regra não mudar. (PADILHA apud 

ARANTES, 2007a, p. E4) 

O capitão Nascimento não tortura em segundo plano, no cantinho da tela. Ele 

executa uma pessoa, bota na conta do Papa e manda executar. O capitão 

Nascimento pega um cabo de vassoura e ameaça empalar um jovem. O capitão 

Nascimento é explicitamente mau. [...] Essas pessoas se manifestaram 

gritando “caveira, caveira”, aplaudindo as suas interpretações. (PADILHA 

apud JOSÉ, 2007) 

Portanto, tal qual  Xexéo (2007), o realizador afirmava que a glorificação da figura de 

Nascimento não é responsabilidade sua ou da própria obra pois Tropa de Elite oferece 

elementos para que o espectador tenha uma reação oposta, tornando a obra uma crítica 

direcionada a estrutura por trás da própria polícia. Assim como o colunista do O Globo, o 

realizador entendia que as leituras distorcidas eram realizadas por parte dos espectadores não 

por uma força manipuladora do filme, mas porque o entendimento de que “a violência é a 

solução” pertence a parte do público que enxerga a sua obra por uma perspectiva de mundo 

pessoal e anterior ao próprio Tropa de Elite. José Padilha buscava em uma história da recepção 

cinematográfica a fundamentação do seu posicionamento na discussão: 

[...] não é a primeira vez na história do cinema que acontecem reações a um 

filme que não são boas, que medem na população uma reação que a gente não 

gosta. Um exemplo clássico disso é o Taxi Driver [filme de 1976, dirigido por 

Scorsese], tem a famosa história do Scorsese indo no cinema botando a mão 

na cabeça. As pessoas gostaram daquela limpeza que o Robert De Niro fez no 

final de Taxi Driver. Evidentemente, o Scorsese não estava querendo defender 

aquela limpeza nem o Coppola estava querendo defender napalm (em 

Apocalypse Now) [...] E, evidentemente, eu não acho – basta olhar as minhas 

outras obras – que a violência seja a solução da violência. Fiz um filme que 

critica violentamente a instituição policial e resolvi contar a história pela ótica 

do policial. Na minha cabeça, a tortura é uma barbárie. Ela prescinde de 

crítica. Eu mostro a tortura em primeiro plano, eu não preciso dizer que isso é 

ruim. (PADILHA apud JOSÉ, 2007) 

Entre as reflexões nessa mesma linha argumentativa do diretor, cabe destaque para a 

crítica de Cássio Starling Carlos no jornal Folha de S. Paulo (2007) na qual ele afirmava que 

as mesmas normas do gênero policial e a exposição “excessiva” da violência que, segundo 

alguns críticos, tornavam Tropa de Elite uma obra problemática pelos riscos de uma leitura 

distorcida e acrítica do espectador, eram usados por José Padilha de maneira subversiva. Cássio 

Starling Carlos (2007) defendia a tese de que ao utilizar a narrativa clássica policial, José 

Padilha acabava colocando em evidência e questionando a própria adesão do público ao 

comportamento de Nascimento, ou seja, o próprio efeito de elevação do seu protagonista ao 
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posto de herói por parte do espectador é sinal da força reflexiva que Tropa de Elite trouxe para 

a sociedade e para o espaço de discussões sobre a obra. Assim, Tropa de Elite era um filme de 

valor na cinematografia no país pois através da sua recepção repleta de distorções evidenciava 

os problemas ideológicos da sociedade brasileira. O crítico afirmava: 

Em “Tropa de Elite”, Padilha retoma a ideia de espetáculo para desmontá-lo 

diante dos nossos olhos, na medida em que o espectador é subtraído do papel 

de vítima e associado ao lugar de algoz. [...] O recurso ao modo clássico serve 

para subverter os mecanismos de identificação e revelar à plateia de onde parte 

o desejo de vingança. Pois o fio condutor da trama é o personagem 

Nascimento, marido e pai de família carinhoso, indivíduo padrão de classe 

média e, ao mesmo tempo, executor frio de ações de tortura e matança. A tese, 

se há uma no filme de Padilha, não é que os “burgueses” alimentam o tráfico 

por meio do consumo de drogas, mas que a brutalidade do Bope é a realização 

de nossos desejos de extermínio. (CARLOS, 2007, p. E6) 

Antes de partir para o Festival de Berlim em fevereiro de 2008 para exibir Tropa de Elite 

para a crítica estrangeira e para o júri do evento presidido pelo cineasta grego Costa-Gavras, 

José Padilha afirmava, em matéria de André Miranda para O Globo (2007c), esperar que, 

internacionalmente, seu filme não tivesse uma recepção marcada pelas tensões que se 

apresentaram na sua repercussão pelos veículos de comunicação brasileiros. O diretor 

acreditava, como já sinalizado anteriormente, que parte da recepção negativa que Tropa de Elite 

tivera no Brasil poderia ser explicada por determinados vícios da crítica brasileira e seus 

cânones cinematográficos. O realizador declarava:  

Aqui no Brasil, discutiu-se muito o que estava além do filme. No exterior, ele 

não funciona assim. Lá, eles não vivem a realidade brasileira. Ter entrado em 

Berlim mostra que “Tropa de elite” está sendo visto, também por suas 

qualidades como cinema. (PADILHA apud MIRANDA, 2007c, p. 02) 

O longa conseguiu o prêmio de melhor filme no festival, o que para parte da mídia 

especializada foi uma surpresa não apenas porque Padilha disputava a categoria com uma 

seleção que trazia como concorrente o longa Sangue Negro (2007), de Paul Thomas Anderson, 

na época recém indicado a 8 Oscars, mas também porque, contrariando a percepção do 

realizador, a crítica internacional teve suas reservas com Tropa de Elite, algumas delas, 

inclusive, dialogavam com as acusações de fascismo que o longa recebera no Brasil. A mais 

conhecida dessas críticas foi escrita por Jay Weissberg (2008) para a Variety, na qual o crítico 

afirmava: “A poderosa polícia militar do Brasil é elevada ao estilo de heróis como Rambo em 
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‘Tropa de Elite’, uma nota de celebração da ‘violência para o bem’ que funciona como um filme 

de recrutamento de assassinos fascistas” 41(WEISSBERG, tradução nossa, 2008).  

Na ocasião, mais exaltado do que se apresentava em seu embate com a crítica brasileira, 

José Padilha classificava o texto de Jay Weissberg para a Variety como “estúpido”, conforme 

depoimentos do diretor em uma reportagem veiculada pela Reuters e reproduzida pelo site do 

jornal O Globo. O diretor respondia a Weissberg afirmando: 

Para chamar o filme de fascista tem que ignorar o significado da palavra 

fascista. Tem que ser ignorante. [...] É só procurar no dicionário. [...] O meu 

filme é sobre um grupo de 100 policiais que fazem parte de um grupo de 40 

mil policiais corruptos. É uma besteira extraordinária. (PADILHA apud 

FONSECA, 2008) 

Na mesma reportagem, o diretor de Tropa de Elite recebia o apoio de um colega de 

Fernando Meirelles, realizador de Cidade de Deus. Em defesa do diretor e, assim como ele, 

tentando desautorizar discursos da crítica como os de Jay Weissberg sobre Tropa de Elite, o 

diretor de Cidade de Deus afirmava: “A verdadeira revanche dos cineastas é que o filme vai 

poder ser visto daqui a 40 anos, enquanto a crítica vai embrulhar algum peixe numa feira ou 

forrar o chão de uma casa que vai ser pintada e depois será esquecida. Assim é a vida” 

(MEIRELLES apud FONSECA, 2008).  

 Ao longo de toda a repercussão de Tropa de Elite tornam-se perceptíveis as conexões 

existentes entre as chaves valorativas apresentadas pela crítica na recepção do filme de Padilha 

com aquelas utilizadas em Cidade de Deus e Olga, mas também um movimento reincidente de 

colocações dos seus realizadores no campo e das suas relações e percepções sobre o “lugar” e 

função dos críticos nesse espaço social, bem como suas tentativas de desautorização do juízo 

crítico. Tal qual Fernando Meirelles e Jayme Monjardim, José Padilha entra em atrito com a 

crítica na defesa de um modelo cinematográfico que se opõe a determinados cânones do setor, 

dividindo o campo em polos que defendem “modos de se fazer cinema” muito específicos. 

 

5.4. O SOM AO REDOR E O IMPERATIVO DA LINGUAGEM 

Com uma trajetória, uma proposta cinematográfica e externando uma posição opostas às 

de Cidade de Deus , Tropa de Elite e Olga, O Som ao Redor apresenta em suas interações 

                                                           
41 Tradução para: “Brazil’s powerful military police are elevated to Rambo-style heroes in ‘The Elite 

Squad’, a one-note celebration of violence-for-good that plays like a recruitment film for fascista thugs.” 

(WEISSBERG, 11 fev. 2008). 
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sociais crítica-diretor um cenário valorativo que tem base semelhante a que já fora percebida 

nos outros casos: o binarismo entre o que é “alta cultura” e o que é “baixa cultura”, ou seja, 

entre o que é o cinema de “bom gosto” (mais inclinado a uma vanguarda, dotado de artisticidade 

e de caráter político-ideológico) e um cinema de “mau gosto” (aquilo que é do gosto popular, 

relegado ao entretenimento e que, por uma tradição, estaria distante de um artístico no seu 

setor). No entanto, conforme será demonstrado nos próximos parágrafos, a relação entre as duas 

instâncias valorativas aqui consideradas (diretor e crítica), diferente dos casos anteriores, é 

caracterizada pela identificação de preferências cinematográficas e não por disputas, atritos e 

oposições de predileções. Em suma, temos um caso no qual, à luz da teoria de Pierre Bourdieu, 

há uma homologia de posições entre setores da crítica e realizador que compartilham um mesmo 

habitus.   

O que veremos na recepção de O Som ao Redor é um diálogo consensual entre um número 

considerável agentes das esferas de consagração (crítica) e de produção (o diretor Kleber 

Mendonça Filho) em torno de noções sobre o “bom cinema” e a construção do referido longa e 

do seu realizador como referenciais para as práticas presentes e futuras do setor cinematográfico 

nacional. Assim, institui-se o cineasta pernambucano Kleber Mendonça Filho como um modelo 

de realizador cujas práticas cinematográficas são representativas daquilo que tem qualidade e 

que deve ser mirado pelas próximas gerações de cineastas nacionais pois ele e o seu longa O 

Som ao Redor correspondiam às características consideradas por um grupo como pertencentes 

ao “cinema brasileiro de bom gosto”. Nas palavras de Rodrigo Fonseca para o jornal O Globo 

(2013): “[...] Mendonça se tornou referência para uma nova geração de realizadores de seu 

estado, considerado um canteiro de invenção audiovisual” (FONSECA, 2013, p. 01).  

Com um modesto orçamento de 1,8 milhões de reais, sendo que, de acordo com Fernanda 

Mena para a Folha de S. Paulo (2013), 550 mil reais desse total foram provenientes do fundo 

para o audiovisual do Estado do Pernambuco, O Som ao Redor é uma produção independente 

e representa a estreia em longas de ficção de Kleber Mendonça Filho. Até então, o realizador 

possuía uma longa carreira como crítico cinematográfico do Jornal do Comércio de 

Pernambuco e uma trajetória como curta-metragista com trabalhos premiados em festivais, 

como Vinil Verde (2004), Eletrodoméstica (2005) e Recife Frio (2010), além da direção do 

documentário Crítico (2008), composto por uma série de entrevistas com críticos e diretores 

realizadas durante o período em que o cineasta fazia a cobertura jornalística de festivais 

internacionais e que visava compreender as relações entre esses profissionais.  
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Primeiro longa de ficção de Mendonça Filho, O Som ao Redor trazia diversos núcleos de 

personagens em tramas paralelas, todas ambientadas em um bairro de classe média do Recife. 

O diretor acompanha o cotidiano dos moradores desse bairro, cujo terreno pertence a uma 

família com passado escravagista. Toda a rotina dos personagens começa a ser alterada quando 

o chefe de uma milícia oferece aos moradores do bairro os seus serviços prometendo garantir a 

proteção do local que passava a ser cenário de uma série de pequenos delitos.  

A carreira de O Som ao Redor foi, basicamente, construída nos jornais através da 

passagem do filme por festivais de cinema internacionais e nacionais, Marcelo Janot relata ao 

jornal O Globo (2012) a conquista de Mendonça Filho do prêmio de melhor filme no Festival 

Internacional de Roterdã, na Holanda, Rodrigo Fonseca narra meses depois no mesmo jornal 

(2012a) uma trajetória ascendente do longa em outros festivais a partir dos troféus de melhor 

filme e roteiro que Mendonça Filho ganha no Festival do Rio e Carlos Helí de Almeida (2014) 

descreve a obra como um “fenômeno independente” ao relatar a sua inclusão na lista dos dez 

melhores filmes de 2012 pelo New York Times. Fonseca afirmava que O Som ao Redor era o 

filme brasileiro de “[...] maior visibilidade no exterior” (FONSECA, 2012a, p. 12).  

De acordo com Fernanda Mena em reportagem para o Folha de S. Paulo (2013), toda 

essa trajetória fez com que o MoMA, museu de arte moderna de Nova York solicitasse uma 

cópia do filme para a sua coleção permanente. Ao explicar as razões do seu interesse por O Som 

ao Redor, Jytte Jensen, curadora do MoMA, traz de forma sintética em sua justificativa algumas 

das principais questões que rondaram o discurso valorativo do diretor e de parte da crítica a 

respeito do filme: “[...] ele (o filme) anuncia a chegada de um diretor com uma voz 

extremamente pessoal e original e com uma visão muito cinematográfica, que sabe pensar as 

imagens” (JENSEN apud MENA, 2013, p. 04). Assim, a autoria e o esgarçamento da linguagem 

eminentemente cinematográfica, legitimada e canonizada, marcas de um artístico nas práticas 

para o setor, estarão sempre presentes nas discussões de O Som ao Redor, seja nas colocações 

dos críticos, seja nos depoimentos do seu diretor.  

Matérias publicadas antes e após a estreia do longa no circuito comercial brasileiro, uma 

escrita por Rodrigo Fonseca (2012b) e a outra por Carlos Helí de Almeida (2013), ambas para 

o Segundo Caderno do O Globo, colocavam em destaque o lugar ocupado por O Som ao Redor 

pelos veículos especializados no campo cinematográfico brasileiro daquele momento. Almeida 

(2013) afirmava que o filme de Kleber Mendonça Filho expunha uma temática que surgia como 

recorrente nas produções cinematográficas do período, os conflitos ocasionados pelo processo 
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de urbanização das principais capitais do país, tornando a cidade não apenas um cenário ou 

tema dos filmes, mas também um personagem. Almeida (2013) entende que esta passou a ser 

uma pauta do cinema brasileiro e compara a proposta de O Som ao Redor com a de longas que 

lhes eram contemporâneos como Sábado à Noite (2007), de Ivo Lopes Araújo, O Rio nos 

Pertence (2013), de Ricardo Pretti, e Riocorrente (2013), de Paulo Sacramento.  

O jornalista Carlos Helí Almeida (2013) localiza ainda mais o nicho do “cinema urbano” 

do qual O Som ao Redor fazia parte ao atribuir ao nordeste e, especificamente, ao cinema 

pernambucano, a realização de denúncias em torno do tema, como era perceptível nos longa 

Amor, Plástico e Barulho (2013), de Renata Pinheiro, e Um Lugar ao Sol (2009), de Gabriel 

Mascaro. Para Fonseca (2012b), O Som ao Redor havia se tornado uma espécie de estandarte 

dessa nova linhagem de realizadores pernambucanos, caracterizando-os como um núcleo de 

realização cinematográfica mais transgressor do que aquele formado pelos conterrâneos de 

Mendonça Filho, Cláudio Assis (Amarelo Manga), Lírio Ferreira (Árido Movie), Paulo Caldas 

(Deserto Feliz) e Marcelo Gomes (Cinema, aspirinas e urubus), explorando uma gramática 

ainda mais ambiciosa.  

Rodrigo Fonseca (2012b) reforçava a inserção de O Som ao Redor na cinematografia de 

um estado marcado pela vanguarda cinematográfica por ter como característica a “[...] 

sofisticação formal e diálogos críticos a violência, o sexo, e convenções mediadas pelo ranço 

coronelista do Nordente [...]” (FONSECA, 2012b, p. 1), mas que encontrava um “[...] 

radicalismo visual” (FONSECA, 2012b, p. 1) ainda mais forte nos trabalhos de Mendonça Filho 

e seus contemporâneos. O Som ao Redor era, portanto, uma transgressão da própria 

transgressão, segundo leitura do jornalista. Em sua reportagem sobre o filme para o Ilustríssima 

do Folha de S. Paulo, Fernanda Mena (2013) localizava o trabalho do cineasta entre os seus 

pares da seguinte maneira: “Mendonça encabeça uma geração de diretores pernambucanos que 

se apartou da estética regionalista do maracatu, do sertão e da pobreza para privilegiar as tensões 

urbanas e sociais da metrópole de seu tempo, tendo o passado como manual de instruções” 

(MENA, 2013, p. 04). 

Esse cinema formal e tematicamente transgressor atribuído a um diretor cuja carreira fora 

formada basicamente no campo cinematográfico e na recepção das suas obras em festivais, 

tinha em Kleber Mendonça Filho um realizador que reforçava todas essas características 

tradicionalmente valorizadas pelas instâncias midiáticas. Nas reportagens de Rodrigo Fonseca 

para o jornal O Globo (2012b), de Luiz Carlos Merten para O Estado de S. Paulo (2013) e na 
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entrevista do diretor a Luísa Pécora do iG (2013a), o realizador expressava o seu entendimento 

sobre o cinema que ele e os seus contemporâneos realizavam da seguinte maneira:  

As dezenas de filmes pernambucanos dos últimos 20 anos, os bons, pelo 

menos, têm um fator curioso: são filmes pessoais, autorais, só aquele 

realizador poderia ter feito. [...] Nossos filmes não surgiram de receitas de 

bolo, nem de preocupações com o mercado. (MENDONÇA FILHO apud 

FONSECA, 2012b, p.1) 

[...] entre todos os projetos que foram feitos nos últimos 20 anos, de “Baile 

Perfumado” a “O Som ao Redor, passando por curtas e longas, nenhum tem a 

pretensão de ser sucesso de mercado, de ser da Globo Filmes, nenhum é “sex 

comedy” (referência do diretor a De Pernas pro Ar) ou filme de assalto a 

banco (referência a Assalto ao Banco Central). São sempre filmes autorais e 

estranhos. Um estranho bom. (MENDONÇA FILHO apud PÉCORA, 2013a) 

É um grupo de pessoas que faz filmes muito pessoais, sem a preocupação de 

mercado nem bilheteria. Não há nenhum projeto que eu conheça que tenha a 

pretensão de ser uma comédia romântica ou um filme de aventura. São filmes 

por vezes estranhos, mas que participam de festivais, ganham prêmios e 

chegam ao mercado. E são filmes que se comunicam, dialogam entre si [...] 

(MENDONÇA FILHO apud MERTEN, 2013, p. D1) 

A partir dos três depoimentos, conseguimos perceber um diretor que afirma sua 

identidade e se distingue no campo através da recorrente construção valorativa entre o cinema 

de autor (o “bom cinema” dotado de artisticidade cinematográfica) e o cinema de mercado (o 

“cinema ruim” governado pelos ditames econômicos e pelas fórmulas narrativas). Kleber 

Mendonça Filho se categoriza como um cineasta que em seus filmes dá vazão a seus anseios 

pessoais (ou seja, autoral) e entende esta característica como um elemento caro ao campo 

cinematográfico brasileiro, marcado por fórmulas narrativas disseminadas pela Globo Filmes, 

sobretudo em gêneros estandardizados como a comédia. Em seu discurso, o diretor reforça para 

o público a sua localização nesse espaço social, definindo a sua identidade como realizador 

através de um modelo cinematográfico específico e o grupo de realizadores com o qual se filia 

(os cineastas pernambucanos autorais e transgressores).  

O realizador estabelece ainda, claramente, as práticas desse grupo como expressões 

fílmicas de “qualidade” e define o coletivo social do qual se distingue e não pretende dialogar, 

o cinema de mercado das narrativas de “receitas de bolo” da Globo Filmes. Existe, portanto, 

por parte dos veículos especializados e do próprio realizador um anseio de distinguir O Som ao 

Redor da produção cinematográfica de massa, enquadrando-o como um cinema altamente 

transgressor e autoral, bem diferente do tipo de obra brasileira que monopolizava as bilheterias 

do país em sua época. É perceptível que o diretor tem um posicionamento oposto ao de outro 

realizador cujo discurso fora analisado nesse trabalho, Jayme Monjardim (Olga), que deixava 
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claro em suas declarações não desejar pertencer a um modelo de “cinema de autor” e exaltava 

o uso de fórmulas dramáticas em sua narrativa para atender aquilo que se imaginava como a 

demanda de um público.  

Há, portanto, uma distinção dupla realizada pelos agentes cujos discursos são analisados 

nessa dissertação que coloca O Som ao Redor como uma das produções cinematográficas de 

maior valor do seu tempo: o longa se distingue no seu próprio nicho de cinema autoral 

pernambucano e também se destaca em uma esfera ampla da produção nacional, possuindo 

marcas que o opõem às produções de massa co-produzidas pelo selo industrial Globo Filmes.  

Existe ainda da parte de Kleber Mendonça Filho um entendimento de que O Som ao Redor 

aliou a estética legitimada e canonizada com a comunicabilidade. Para o realizador, a obra tem 

valor pois evidencia que a comunicabilidade, ou seja, a popularidade de um filme, pode ser 

alcançada por outras vias, a do rigor estético da linguagem estritamente cinematográfica. O 

diretor, então, passa a exaltar como mérito do filme o fato dele ter conseguido se comunicar 

com as plateias sem ceder a padrões narrativos impostos por um cinema comercial que se 

inclinava cada vez mais a televisão. 

O Som ao Redor passava a ser entendido como um filme que se comunicava com o 

público sem esquecer das suas origens e do seu compromisso com o cinematográfico (valor 

artístico) e com aquilo que ele identificava como uma autenticidade. Tudo isso gerava no 

espectador uma identificação, um sentimento de familiaridade com o universo da trama e com 

os seus personagens que tornava perceptível a ampla comunicação do filme com as plateias, 

algo que, na visão do realizador, não acontecia com as produções da Globo Filmes dotadas de 

uma estética artificial.  Mendonça Filho dizia:  

A identificação [ com os personagens e situações da história] é a melhor parte. 

Cheguei a ficar emocionado quando, após uma sessão no Recife, um homem 

me disse que o filme era verdadeiro, que aquilo fazia parte da vida dele. [...] 

É preciso ter cuidado com essa autenticidade. No cinema brasileiro a gente vê 

[ pouca naturalidade] [...] Você diz: “Esse lugar... não sei, parece a [loja de 

móveis] Tok e Stok.”. É diferente de você assistir e falar: “Olha, é aquele café 

da Augusta”. Isso gera vínculo. E eu gosto desse vínculo. (MENDONÇA 

FILHO apud PÉCORA, 2013a) 

  Ao tocar na ampla comunicabilidade como um mérito de O Som ao Redor, Kleber 

Mendonça Filho enaltece um feito da obra: ter sido vista por um número considerável de 

pessoas sem recorrer a fórmulas narrativas da indústria, mas também sem se inclinar a recursos 

de divulgação considerados pelo realizador como predatórios no setor e que são utilizados com 

frequência na publicidade de blockbusters hollywoodianos e nas co-produções da Globo 
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Filmes. O discurso de Mendonça Filho era claramente uma oposição ao modelo 

cinematográfico mais próximo do industrial que o Brasil possuía, aquele liderado pelo grupo 

Globo.   

Os depoimentos sobre a comunicabilidade de O Som ao Redor proferidos por Kleber 

Mendonça Filho, portanto, acabam adquirindo um alvo específico ao longo da recepção da sua 

obra, o cinema co-produzido pela Globo Filmes e o blockbuster hollywoodiano em suas 

estratégias monopolizantes de divulgação e distribuição. Na ocasião do lançamento comercial 

de O Som ao Redor, os veículos especializados e o próprio diretor destacavam os números de 

bilheteria alcançados pelo filme em comparação com De Pernas pro Ar 2 (2012) e O Hobbit – 

Uma Jornada Inesperada (2012), que, na mesma época, com a ocupação de um grande número 

de salas de cinema conseguiam uma média de público inferior àquela obtida por Mendonça 

Filho e seu filme independente42. Esta questão incomodava o realizador que desejava que o seu 

cinema independente pudesse ter as mesmas oportunidades de acesso e visibilidade que as obras 

da cultura massiva, como evidenciam os trechos de algumas de suas declarações: “O mercado 

hoje tem mecanismos de convencimento, tudo é massificado. Faz semanas que só vejo ‘O 

Hobbit’ na minha frente: cartaz, jornal, Facebook, email, outdoor, televisão” (MENDONÇA 

FILHO apud PÉCORA, 2013b),  

Tem essa coisa do papel que é designado a um filme como O Som ao Redor, 

como se fosse somente um filme para ser exibido em festivais. O mercado 

estabelece que o gênero da comédia estúpida, que vem principalmente do Rio 

de Janeiro, será lançado com muito dinheiro, com o apoio da Globo Filmes e 

necessariamente irá bem. E um filme como O Som ao Redor não teria espaço, 

por ser autoral. [...] Não acredito e não levo a sério a publicidade comprada a 

peso de ouro para gerar valor artificial. (MENDONÇA FILHO apud 

OLIVEIRA, 2013) 

Há uma tendência hoje no mundo, muito forte também no Brasil, de que filmes 

que não foram feitos com a clara e espetacular intenção de ganhar dinheiro, 

amparados por milhões em marketing, não serão vistos pelo público. 

Felizmente, “O som ao redor” teve uma repercussão que o dinheiro não é 

capaz de comprar (MENDONÇA FILHO apud FONSECA, 2013, p. 01) 

Ainda que evidencie uma oposição clara a um certo tipo de cinema, como quando utiliza 

o termo “comédia estúpida” para designar algumas das produções da Globo Filmes, o realizador 

não reivindicava em seu discurso a prevalência absoluta da linguagem cinematográfica 

                                                           
42 Segundo dados da reportagem de Luísa Pécora para o iG (2013b), entre os seus três primeiros dias de 

exibição, O Som ao Redor foi visto por 10.920 pessoas em apenas 13 salas por todo o país, o que dá 

uma média de público de 840. Enquanto isso, a mesma matéria afirmava que apesar de ter sido visto por 

561 mil pessoas, De Pernas pro Ar 2 foi exibido em 718 salas, o que resultava em uma média de 781.  
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normatizada e canonizada e um desapego com a resposta do público a sua obra, mas relações 

igualitárias no campo que propiciassem ao cinema de arte e ao cinema comercial oportunidades 

iguais de sobrevivência no mercado. Em linhas gerais, a defesa de Mendonça Filho era por um 

modelo de comunicabilidade que não realizasse concessões estéticas ao mercado para angariar 

plateias mais numerosas, mas que propiciasse o encontro espontâneo entre o público e uma obra 

que mantém a sua qualidade “artística”. Na percepção do diretor, O Som ao Redor passa a ser 

um reflexo do seu posicionamento sobre esta questão.  

O posicionamento de Mendonça Filho no campo fez com que o realizador entrasse em 

atrito não com a crítica, que, como mencionado no início dessa seção, tinha, majoritariamente, 

uma relação de “cumplicidade” com o filme e o diretor, mas com a própria Globo Filmes.  Uma 

declaração do realizador a Fernanda Mena no jornal Folha de S. Paulo (2013) incomodou 

alguns executivos da empresa. Kleber Mendonça Filho afirmava que os longas da Globo Filmes 

são“[...] filmes feitos com muita grana e lançados com muita grana” (MENDONÇA FILHO 

apud MENA, 2013, p. 04). O diretor provocava: “ Minha tese é a seguinte: se meu vizinho 

lançar o vídeo do churrasco dele no esquema Globo Filmes, ele fará 200 mil espectadores no 

primeiro final de semana” (MENDONÇA FILHO apud MENA, 2013, p. 04).  

A declaração do diretor logo gerou uma resposta igualmente provocadora de Cadu 

Rodrigues, na ocasião, diretor-executivo da Globo Filmes, que “propôs” a Mendonça Filho 

realizar um longa em parceria com a empresa: “Se fizer [200 mil espectadores], nada do nosso 

trabalho será cobrado do filme dele. Se não fizer os 200 mil, assume publicamente que, como 

diretor, ele talvez seja um bom crítico” (RODRIGUES apud GLOBO, 2013, p. E7). Na mesma 

matéria, há uma tréplica do diretor a Rodrigues na qual o realizador recusa a proposta do diretor-

executivo afirmando “Gosto de meu estilo de fazer cinema” (MENDONÇA FILHO apud 

GLOBO, 2013, p. E7). Mendonça Filho completava a negativa reforçando a sua perspectiva 

sobre a atuação da Globo Filmes, na sua visão, uma empresa pouco interessada na construção 

de uma cinematografia de “qualidade” para o setor. Para ele, a Globo Filmes: 

[...] faz mal à ideia de cultura no Brasil, atrofia o conceito de diversidade no 

cinema brasileiro e adestra um público cada vez mais dopado para reagir a um 

cinema institucional e morto. [...] Que a Globo Filmes[...] invista em pelo 

menos três projetos por ano que tenham a pretensão de ir além, projetos que 

não sumam do radar da cultura depois de três ou quatro meses cumprindo a 

meta de atrair alguns milhões de espectadores que não sabem nem exatamente 

o porquê de terem ido ver aquilo. (MENDONÇA FILHO apud GLOBO, 2013, 

p. E7) 
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Ficam latentes, portanto, as posições acerca dos modelos cinematográficos em evidência. 

Enquanto o diretor-executivo da Globo Filmes Cadu Rodrigues defendia que o critério 

valorativo para se julgar uma obra cinematográfica estava nos números registrados pelas 

bilheterias (ou seja, um indício de ampla comunicação do filme com as plateias), Kleber 

Mendonça Filho reforçava não apenas o tipo de cinema que entendia como “saudável” para o 

campo (aquele que era marcado por um apurado senso estético), como também construía em 

torno do modelo cinematográfico “rival” uma atmosfera apocalíptica e hipodérmica, trazendo 

o cinema produzido pelo grupo Globo como o responsável por um futuro preocupante para o 

setor. Alguns agentes se posicionaram nesse espaço de discussões, como o ator Caio Blat e 

alguns humoristas brasileiros43, com os mesmos argumentos taxativos que configuravam o 

cenário cinematográfico como um ambiente marcado por posições bem delineadas: os que 

reivindicavam um cinema autoral e de estética e narrativa cinematográfica apurada como O 

Som ao Redor (que parecia ser comercialmente “sufocado” pelas produções do grupo Globo) e 

os que contestavam o desdém do outro grupo com as produções populares, sobretudo as 

comédias.  

O colunista Arnaldo Bloch do jornal O Globo (2013), o mesmo que se incomodara com 

semelhante abordagem excludente ao longo da recepção de Olga, foi um dos poucos que 

detectou o exagero de algumas colocações na ocasião, como evidencia o seguinte trecho do seu 

texto intitulado provocativamente “O que é o cinema”: 

[...] fica aquele Fla x Flu: cinema é arte ou cinema é entretenimento; cinema 

é tradição ou é invenção [...] Nesse jogo, os que afirmam seu conceito absoluto 

de cinema estão de tal forma fechados em suas seitas classistas, em suas 

igrejinhas intelectuais ou em seus castelinhos corporativistas que 

desaprenderam o gesto mental simples de cogitar que duas ideias não são, 

necessariamente excludentes. [...] As “polêmicas” não permitem troca de 

informações suficiente para que se enxergue que há algumas respostas 

possíveis entre um polo e outro e que, às vezes, os polos sequer são opostos: 

são apenas vetores perdidos com medo de anular-se no conjunto. (BLOCH, 

2013, p. 12) 

                                                           
43 A reportagem do site Sul 21 menciona uma declaração do ator Caio Blat que repercutiu na época. Em 

um encontro promovido pela Secretaria de Comunicação Social da prefeitura de Suzano, interior de São 

Paulo, o ator se mostrava insatisfeito com a ação de grandes corporações no cinema, centrando suas 

críticas às ações da Globo Filmes: “Se você não fechar com a Globo Filmes, seu filme morreu” (BLAT 

apud OLIVEIRA, 2013). Já o colunista Arnaldo Bloch relatava ao jornal O Globo (2013) que um grupo 

de humoristas se posicionou a respeito das declarações de Mendonça Filho enaltecendo o valor das 

comédias co-produzidas pela empresa e usando como argumento os números das bilheterias desses 

filmes. Bloch até menciona a maneira irônica como um comediante, cujo nome não é mencionado pelo 

colunista, se refere ao filme de Mendonça Filho: “O sono ao redor”.  
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Bloch (2013) percebe um movimento dos agentes do seu campo nas defesas de suas 

concepções (e gostos) no espaço de discussões. Na disputa por uma concepção mais adequada 

de cinema, percebe-se um jogo de afirmações de predileções que se converte em tentativas de 

afirmação das suas próprias práticas - de um lado os representantes da Globo Filmes defendendo 

o lugar das comédias brasileiras, “carro-chefe” da empresa no período destacado, e do outro 

lado o realizador Kleber Mendonça Filho reivindicando o espaço do cinema independente. 

Nessa conjuntura, acaba predominando em momentos localizados um ambiente marcado pela 

pouca brecha para ideias convergentes, sobretudo entre defensores do cinema independente 

como é o caso de Mendonça Filho, afinal, para que uma concepção prevaleça no campo acaba 

mostrando-se necessária a desqualificação de uma percepção rival com a qual se disputa um 

espaço.  

Assim como ocorria com o diretor Kleber Mendonça Filho, parte da crítica de O Som ao 

Redor nos jornais identificava no filme uma ampla comunicabilidade oriunda da correta 

aplicação de uma linguagem cinematográfica, ou seja, de um senso estético e narrativo 

refinados. Contudo, diferente do realizador, a crítica analisada nesse trabalho evitava expor de 

maneira incisiva e direcionada percepções a respeito das políticas de distribuição e divulgação 

de obras cinematográficas no país, restringindo sua análise e sua valoração da obra a uma leitura 

formalista, enaltecendo a estrutura propositalmente dispersa da narrativa através dos seus vários 

núcleos de personagens, o uso do som na história, os movimentos de câmera presentes no filme, 

o potencial simbólico das suas imagens e da própria trama e as vinculações do cinema do 

realizador àquele feito por cineastas cultuados no campo e de estilos díspares como a argentina 

Lucrécia Martel, o japonês Yasujirô Ozu e até mesmo Alfred Hitchcock. Dessa forma, os 

críticos enalteciam o fato de O Som ao Redor utilizar com propriedade incontáveis recursos 

cinematográficos que eram, ao mesmo tempo, dotados de uma certa sofisticação 

cinematográfica, mas que também eram de certa forma acessíveis, ou seja, de fácil compreensão 

para plateias que não tivessem um repertório cinéfilo tão hermético.  

Em texto publicado no Guia Folha do jornal Folha de S. Paulo, o crítico Sérgio Alpendre 

(2013) afirmava, por exemplo, que o “[...] arejamento narrativo (do filme), aliado ao incrível 

domínio da técnica, faz com que “O Som ao Redor” arrebate espectadores dos mais diversos 

gostos” (ALPENDRE, 2013, p. 16). Assim, para Alpendre (2013), o longa consegue se 

comunicar com públicos de diversificados repertórios ao explorar determinados recursos 

recorrentes da linguagem cinematográfica que trafegam bem entre tipos diferentes de plateias, 

como “[...] histórias que se cruzam, narrativa centrada em personagens arquetípicos, uso 
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abusivo do extracampo, pontas que se amarram somente no final” (ALPENDRE, 2013, p.16). 

Enfim, um uso sofisticado da linguagem cinematográfica que impressiona plateias mais 

exigentes e artifícios narrativos que tornam o longa interessante para públicos com um 

repertório e um gosto mediano.  

A crítica Consuelo Lins, acadêmica na área, para o jornal O Globo (2013) tece uma 

argumentação que segue caminho semelhante àquela trilhada por Alpendre (2013) ao afirmar 

que O Som ao Redor alia a perspectiva de um “cinema de arte” com estratégias narrativas do 

suspense, um gênero que é de “conhecimento público”, especialmente quando utiliza elementos 

que foram popularizadas pelos filmes de Hitchcock. Através dessa inusitada combinação, Lins 

entende que Mendonça Filho mantém a plateia interessada nos acontecimentos da sua narrativa, 

o que faz com que O Som ao Redor utilize uma linguagem cinematográfica refinada e 

canonizada e um tom discursivo abertamente político e ideológico sem abrir mão da sua ampla 

comunicação com as plateias, “[...] mantendo o espectador sob tensão do começo ao fim. [...] 

É a estratégia do suspense do cinema de Hitchcock aplicada à realidade brasileira, à descrição 

social em forma de crítica” (LINS, 2013, p. 10).  

As considerações dos críticos sobre a ampla comunicabilidade do filme de Kleber 

Mendonça Filho evidenciam uma característica da obra que gerou um entendimento entre as 

críticas dos jornais de que o longa tinha qualidade: o seu compromisso com uma linguagem 

normatizada, canonizada e estritamente cinematográfica. Para os críticos dos veículos 

analisados, tal qual a percepção do realizador, esse pacto firmado pelo filme potencializava uma 

postura autônoma do receptor na fruição, o que o distingue automaticamente do juízo que fora 

conferido a Olga em 2004, por exemplo. Em sua crítica para o caderno Ilustríssima do Folha 

de S. Paulo, a professora de cinema da Universidade de Leeds, Lúcia Nagib (2013), por 

exemplo, entende que O Som ao Redor é um longa com grande potencial simbólico permitindo 

que a banalidade do cotidiano sempre em evidência na obra pudesse proporcionar uma narrativa 

que se porta de maneira instigante para o espectador. Nagib (2013) descreve alguns momentos 

do filme que evidenciavam sua riqueza simbólica: 

Parece-me auspicioso que a dona de casa Bia, esquecida na cama pelo marido 

que ronca e atormentada pelo uivo do cachorro do vizinho, arranje alternativas 

de satisfação sensual e sexual, ainda que seja com o fetiche da mercadoria que 

Marx condenava. [...] é a forma cinematográfica fazendo história, como na 

cena em que João e Sofia visitam Francisco no engenho. Uma sesta na rede 

dá o tom semionírico a uma fascinante descida ao hades profundo do Brasil. 

As portas dos quartos da casa-grande vazia e abandonada são uma a uma 

abertas pelo casal, que ouve os passos do avô no andar de cima como os de 



151 
 

uma alma penada. [...] “O Som ao Redor” é a irresistível somatória dessas 

réplicas. Com sua multiplicidade de telas, é uma alucinante “mise-en-abime” 

em que todo mundo se parece e teme a própria sombra. É registro documental 

do que foi, testemunho do que é, pressentimento preocupante, mas necessário, 

do que virá. (NAGIB, 2013, p. 6) 

Na avaliação das críticas publicadas nos jornais brasileiros, O Som ao Redor possuía 

como mérito construir uma narrativa sobre o cotidiano explorando de maneira plena e inventiva 

o seu potencial simbólico, mas também todos os recursos oferecidos pela linguagem 

cinematográfica, algo considerado pela instância como raro no cinema brasileiro 

contemporâneo, em prol da construção de uma relação com o espectador na qual ele é um 

elemento ativo do processo de decodificação da obra. Isso fica evidente através de 

considerações como as que foram tecidas por Luiz Zanin Oricchio para O Estado de S. Paulo 

(2013): “A narrativa só fecha no último plano. E, mesmo assim, permanece aberta a 

interpretações possíveis, como num convite a revisitá-la. Para resumir: O Som ao Redor é um 

filmaço” (ORICCHIO, 2013, p. D1).  Além dele, Ricardo Calil escrevia no Folha de S. Paulo 

(2013): 

Ao montar seu mosaico sobre a paranoia de segurança à brasileira, Kleber 

trabalha com uma dupla ética. De um lado, não facilitar a vida do público, 

deixando que ele monte sozinho o quebra-cabeças e só compreenda a imagem 

formada no encaixe da última peça. Do outro, jamais entediar o espectador, 

produzindo uma obra em que a reflexão sobre a realidade esteja sempre 

conectada a um clima de suspense permanente, de humor sutil, de tragédia 

inevitável. Kleber maneja com total segurança as ferramentas visuais e 

sonoras que o cinema oferece: da tela panorâmica do Cinemascope até uma 

edição de som que privilegia os ruídos fora de campo. O ímpeto de usar todas 

as armas à disposição somado à maturidade para manejá-las tornam “O Som 

ao Redor” uma experiência rara no cinema brasileiro recente. (CALIL, 2013, 

p. c1) 

Ao final do texto de Calil para a Folha de S. Paulo, percebemos um outro raciocínio 

bastante presente nas críticas publicadas nos jornais sobre O Som ao Redor. Alguns textos, 

atribuem o êxito do filme e seu uso apurado da linguagem cinematográfica ao histórico de 

Kleber Mendonça Filho no campo. O Som ao Redor é definido como uma consequência lógica 

de uma biografia ascendente do realizador traçada basicamente no setor cinematográfico, seja 

como crítico ou como curta-metragista, o reverso do que ocorrera com Fernando Meirelles ou 

Jayme Monjardim, cujos históricos na publicidade e na televisão, respectivamente, foram 

apontados como possíveis razões para os “equívocos” estéticos de Cidade de Deus e Olga em 

prol de uma ampla comunicabilidade. No mesmo sentido de Ricardo Calil (2013), a crítica da 

acadêmica Consuelo Lins encerra suas colocações no jornal O Globo afirmando que Mendonça 

Filho: “[...] deve muito do seu talento e segurança na condução desse filme à sua experiência 
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de crítico e de diretor dos curtas mais inventivos da última década do cinema brasileiro, forjada 

em meio à inquieta e criativa cultura cinematográfica pernambucana. (LINS, 2013, p. 10) 

  O próprio Kleber Mendonça Filho corroborava com essa visão de parcela da crítica 

veiculada nos jornais ao entender que sua ambiência restrita ao campo cinematográfico 

contribuiu para que seu filme fosse marcado por uma estética mais refinada, como quando 

afirma: “Não é preciso saber a história do cinema para fazer cinema, mas ajuda bastante” 

(MENDONÇA FILHO apud FONSECA, 2013, p. 01). Além disso, o realizador entendia que 

existia uma certa coerência em sua filmografia a partir da reiteração de questões que eram fruto 

de sua subjetividade, ajudando, portanto, a enquadrar a obra como um filme de forte teor autoral 

e, portanto, de grande valor: “[...] todos os filmes que fiz até agora são extremamente pessoais 

e sobre coisas das quais acho que entendo” (MENDONÇA FILHO apud PÉCORA, 2013a). 

Com esse mesmo intuito, o realizador entendia que toda a sua carreira como diretor de 

curtas apontava na direção do resultado apresentado em O Som ao Redor, o que confirmava o 

seu filme com uma obra autoral repleta das suas marcas pessoais já que determinados temas e 

atmosferas presentes em outros de seus trabalhos como A Menina do Algodão (2002), Vinil 

Verde e Eletrodoméstica se repetem em seu longa-metragem. Isso fazia com que Mendonça 

Filho vinculasse o seu modelo cinematográfico àquele de diretores como Alfred Hitchcock e 

François Truffaut, cujas coerências e constâncias na filmografia são tradicionalmente apontadas 

como referência de qualidade cinematográfica.  Em sintonia com o texto da reportagem de 

Fernanda Mena (2013), que afirmava que O Som ao Redor revisitava todos os curtas de 

Mendonça Filho, o diretor afirmava: “‘O Som ao Redor’ é um filme que vem sendo feito há 

muito tempo. Todos os meus curtas fazem parte desse processo. Hitchcock repetia cenas em 

filmes diferentes. Truffaut revisitou elementos ao longo da carreira” (MENDONÇA FILHO 

apud MENA, 2013, p. 05).  

Contudo, a vinculação do filme de Kleber Mendonça Filho a elementos como 

autenticidade e autoria, tradicionalmente reconhecidos como características próximas do 

artístico, ou seja, da obra de grande valor, não são estabelecidas pelo diretor apenas através da 

coerência interna de sua carreira, mas também da proximidade que O Som ao Redor possuía 

com questões pessoais para o realizador. Na mesma matéria de Fernanda Mena para o Folha de 

S. Paulo (2013), Mendonça Filho fala do quanto sua mãe, a historiadora Joselice Jucá, estudiosa 

do abolicionista André Rebouças (1838-1898), o influenciou na realização de O Som ao Redor. 

Mendonça Filho relata à jornalista que crescera ouvindo em sua casa conversas sobre reformas 
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sociais e sobre Casa Grande e Senzala, de Gilberto Freyre, livro que o realizador afirma ter 

relido antes de conceber o roteiro do seu filme. O diretor entende que muitas das reflexões de 

sua mãe moldaram o seu discurso e estão presentes na sua obra, acentuando, portanto, o caráter 

pessoal (autoral) do filme.  

A temática de O Som ao Redor, construída por Mendonça Filho como uma herança 

ideológica passada ao diretor por sua mãe, era utilizada pela crítica como um elemento que 

distinguia o filme do pernambucano das produções cinematográficas nacionais que lhes eram 

contemporâneas, lhe conferindo um grande valor. As temáticas presentes no longa como as 

neuroses da vida na cidade grande, a violência do cotidiano e as reflexões acerca das relações 

entre patrões e empregados, que remetem o público a relações longínquas e marcantes na 

história do país, são destacadas pelos críticos nos jornais como sinais de uma originalidade da 

obra de Kleber Mendonça Filho, pois demonstravam que ele surgia no campo apostando em 

temas e universos até então pouco explorados pela cinematografia brasileira da época, 

dominada não apenas pelas produções da Globo Filmes, mas também pelo favela movie.  

Em crítica para o caderno Ilustríssima do jornal Folha de S. Paulo, Maurício Puls (2013) 

afirmava: “‘O Som ao Redor’ é o filme brasileiro mais significativo desde ‘Cidade de Deus’ 

(2002). Nenhuma outra obra (brasileira) dos últimos anos produziu retrato tão abrangente da 

sociedade nacional [...]” (PULS, 2013, p. 06). A crítica de Consuelo Lins para O Globo (2013), 

por exemplo, enaltecia o olhar do realizador para o cotidiano e todas as tensões provenientes de 

situações banais pouco exploradas no cinema brasileiro até então:  

Poucas vezes a tensão social urbana no Brasil foi filmada com tamanha crueza, 

perspicácia e humor [...] Encontramos aqui uma violência mais rara no cinema 

brasileiro de nossos dias: miúda, cotidiana, assídua, encarnada nos gestos e 

nas falas banais entre indivíduos de diferentes origens sociais, nos medos e 

nas inseguranças constantes que atravessam as vidas dos moradores das 

classes médias e da elite do Recife [...] (LINS, 2013, p. 10) 

No mesmo sentido, Luiz Zanin Oricchio escrevia para O Estado de S. Paulo (2013):  

Do lado de fora, entre os prédios, também predomina a sensação de mal-estar. 

Certo, há o medo. Mas também a intolerância, a neurose urbana, o 

insuportável do ruído num mundo que aboliu o silêncio. [...] O filme detém-

se, de maneira naturalista, no cotidiano dessas pessoas, registrando-as, sem 

julgar, da atormentada pelo ruído canino a outra faz sexo com um curioso 

artefato. Neuroses humanas potencializadas pela proximidade, pela saturação 

demográfica, pela ausência de uma verdadeira privacidade. (ORICCHIO, 

2013, p. D1) 

As críticas veiculada nos jornais, portanto, reagiam positivamente a um modelo 

cinematográfico que, como mencionado no início dessa análise, era anunciado pelos media 
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como um cinema brasileiro que abordava os conflitos humanos decorrentes de um processo 

acelerado e ascendente de urbanização, uma perspectiva que se distinguia do olhar que até então 

a filmografia do país reservava para a sua realidade. O próprio Kleber Mendonça Filho enaltecia 

a originalidade temática da obra ao distingui-la, por exemplo, do favela movie, formato 

cinematográfico do país que, como já visto, foi impulsionado pelo sucesso comercial de Cidade 

de Deus e seguira em ascensão com filmes como Tropa de Elite. A percepção construída por 

parcela da crítica e pelo realizador era a de que O Som ao Redor chegava no campo para 

estabelecer um outro padrão cinematográfico encerrando uma era impulsionada pelo filme de 

Fernando Meirelles em 2002. Mendonça afirmava: “O cinema brasileiro olha para lugares que 

não me interessam. Queria fazer o tipo de filme que não tenho visto no Brasil, o que diz muito 

sobre o que acho da cena atual” (MENDONÇA FILHO apud MENA, 2013, p. 04).  

Aliado à temática tida por parte da crítica e pelo realizador como incomum ao setor 

cinematográfico na época, estava o tom ideológico de O Som ao Redor que, segundo 

depoimentos das duas instâncias analisadas conferiam ainda mais qualidade ao longa. Parcela 

das críticas dos jornais, por exemplo, consideravam que o forte comprometimento ideológico e 

político do discurso do diretor sobre a realidade que era tema da obra era perceptível na maneira 

como ele lidava com os elementos que citamos anteriormente, o uso apurado da linguagem 

cinematográfica em prol de uma construção simbólica complexa e criticamente mordaz. Nesse 

sentido, Mauricio Puls escrevia ao Ilustríssima (2013) que: “A maior virtude da obra consiste 

em captar a metamorfose daqueles tipos que povoavam os grotões em moradores de uma via 

asfaltada e arborizada, em permanente rixa com vizinhos” (PULS, 2013, p. 06).  

Cabe ressaltar que tais observações surgiam sobretudo nesse texto escrito por Puls para o 

caderno Ilustríssima, espaço do jornal Folha de S. Paulo aberto a produção de reportagens e 

artigos mais extensos contendo discussões sobre artes, cultura e humanidades, que dedicou 

muitas páginas de sua edição de 17 de fevereiro de 2013 a O Som ao Redor. Torna-se importante 

destacar, portanto, o “lugar de fala” não apenas do Ilustríssima, mas também dos agentes que 

surgiram no campo e fomentaram a construção do significado de O Som ao Redor para o setor 

cinematográfico. Conforme trouxemos até aqui, no Ilustríssima posicionaram-se a favor do 

longa e do modelo cinematográfico empreendido por Kleber Mendonça Filho: Lúcia Nagib, 

professora da Universidade de Leeds; e o próprio Maurício Puls, jornalista e sociólogo com 

obras publicadas sobre estética e teoria da arte. Juntam-se a eles a professora da UFRJ Consuelo 

Lins, que como mencionado parágrafos atrás, escrevera uma crítica ao filme no jornal O Globo. 

Assim, somava-se aos críticos habituais desses jornais, como Luiz Zanin Oricchio, Sérgio 
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Alpendre ou Ricardo Calil e ao diretor, um grupo de intelectuais que defendiam em espaços 

específicos e com alto capital simbólico um “modo de fazer cinema” que segundo eles tinha O 

Som ao Redor como principal referência. Não por acaso, cabe notar, trata-se de um grupo com 

características bem parecidas àquele que cimentou ou endossou os argumentos que serviram de 

base para a crítica questionar o valor de obras como Cidade de Deus, Tropa de Elite e Olga.  

O Som ao Redor era, na avaliação dos críticos habituais dos jornais e desses outros 

agentes legitimados que se posicionaram nos media através de críticas de cinema, um filme 

comprometido ideologicamente e que utilizava os recursos narrativos de uma linguagem 

cinematográfica legitimada e canonizada em prol do seu discurso. Colocava-se em evidência, 

portanto, um cinema de gosto estético refinado e aguerrido em moldes que nos remeteriam a 

algumas produções do Cinema Novo, a tradição cinematográfica mais canonizada do país e 

que, como já visto, esteve muito presente em ciclos sucessivos como um norte na recepção para 

os filmes brasileiros. O próprio Maurício Puls (2013) encontra paralelos entre O Som ao Redor 

e os filmes de vanguarda dos cinemanovistas ao descrever a preocupação da obra com o fundo 

histórico dos antigos engenhos de açúcar, uma preocupação de contextualização histórica e 

social cuja ausência, vale relembrar, foi lamentada por parte da crítica dos jornais quando a 

pauta fora o lançamento nos cinemas de Cidade de Deus.  

Segundo Maurício Puls (2013) a aproximação do cinema de O Som ao Redor com o 

Cinema Novo ficava evidente pela relação entre o discurso político da obra a o próprio 

momento social vivido pelo país. Realizando uma análise da produção cinematográfica 

nacional a partir do filme de Kleber Mendonça Filho, Puls (2013) entendia que tal qual ocorreu 

com os filmes do Cinema Novo, O Som ao Redor surgia em um momento de agitação política 

e de mudanças sociais do país. Assim, o cinema de Mendonça Filho apareceria em bases 

semelhantes àquelas que impulsionaram alguns cinemanovistas.  

Puls (2013) afirma que desde o início do século XXI, o cinema brasileiro e seus diretores 

ficaram presos a certas temáticas e realizaram obras com discursos moralistas, o que, na 

percepção dele, colocava a cinematografia nacional em posição de inferioridade na percepção 

da crítica especializada, sobretudo quando esta instância estabelecia uma comparação entre as 

produções do país e as argentinas, por exemplo. A explicação para esse cenário de apatia da 

produção brasileira pré-O Som ao Redor é oferecida por Puls (2013) a partir de um contexto 

que o próprio filme de Kleber Mendonça Filho retrata. Segundo o sociólogo em sua crítica, o 

filme evidencia que todo processo de transformação no Brasil ocorreu lentamente através de 
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“deslizamentos sutis na hierarquia social” (PULS, 2013, p. 06). Com o cinema, portanto, seria 

natural que a mudança chegasse em ritmo igualmente lento44.  

Por todos os fatores levantados por Puls (2013), o sociólogo não conseguia vislumbrar no 

cinema realizado nos últimos dez anos no Brasil aquilo que entende como uma “tradição 

artística orgânica” (PULS, 2013, p. 07), já que ela surge a partir de transformações políticas e 

sociais drásticas. O sociólogo em sua crítica entendia que um país marcado por repetições e 

estagnações nas estruturas sociais não consegue produzir um cinema vibrante ideologicamente, 

algo que é destacável no autor como um critério de valoração para as obras (que, como já 

indicado, se aproximam do artístico pela aliança entre a estética e o comprometimento 

ideológico)45. Por intermédio desse raciocínio, Puls (2013) destaca em que sentido a obra de 

Kleber Mendonça Filho representava a alteração desse quadro: 

Esse vínculo secular só começou a se desfazer após a eleição de Lula em 2002 

[...] As políticas de redução da pobreza possibilitaram a ruptura dos laços 

políticos entre os partidos conservadores e a população excluída. O grande 

mérito de “O Som ao Redor” foi tornar visível esse processo de decomposição. 

Talvez agora o caminho esteja livre para os novos cineastas. (PULS, 2013, p. 

07) 

Assim, Puls (2013) entende que O Som ao Redor poderia representar o início de um 

cinema mais aguerrido ideologicamente no país ao tornar visível toda transformação que uma 

estrutura secular de classes no Brasil, que, inclusive é retratada no próprio filme, sofreu a partir 

de 2002. O Som ao Redor, portanto, representaria um início tardio, vale sublinhar, na percepção 

de Puls (2013), da realização de produções cinematográficas vibrantes que se alinhavam às 

mudanças do próprio país, ou seja, um cinema engajado e ideológico tendo como pano de fundo 

um cenário político e social propício para tanto, algo que, vale destacar, beneficiou o Cinema 

Novo em sua época.  

Sobre essa linha argumentativa em torno do valor de O Som ao Redor, cabe notar que o 

próprio Kleber Mendonça Filho, quando indagado por Luísa Pécora (2013a) se seu primeiro 

longa-metragem de ficção retratava um cenário de transformações recentes do país, tem um 

                                                           
44 Puls (17 fev. 2013) afirma que o Brasil foi marcado por uma certa estagnação social, com estruturas 

sociais que se repetem, algo que é tema do filme de Mendonça Filho, e que isso trouxe algumas marcas 

para os setores intelectuais do país, inclusive o cinematográfico. Nesse sentido, o crítico afirma que se 

instaurou no setor uma percepção fatalista de que a situação política e social local estava fadada a um 

destino que não poderia ser alterado, tendo como reflexo uma cinematografia que durante anos 

permaneceu em um estado de apatia sobre o assunto. 
45 O sociólogo menciona alguns exemplos de cinema de qualidade que surgiram nesses cenários como 

o cinema alemão e o italiano realizado após as guerras mundiais, o cinema russo e iraniano após as 

revoluções e o cinema argentino após a crise econômica de 2001.  
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entendimento semelhante ao de Maurício Puls (2013). O diretor realiza uma leitura da própria 

obra e da estrutura social do Brasil que dialoga com as observações do sociólogo em crítica da 

Ilustríssima:  

Acho que o Brasil mudou muito, mas, ao mesmo tempo, ficou a mesma coisa. 

Esse é um dos temas que quis abordar. Tenho 44 anos e vivi em um Brasil 

pobre. Hoje temos acesso a coisas que há 20 ou 30 anos eram inatingíveis, ou 

atingíveis apenas para a classe alta. Mas acho que as relações de classe 

continuam arcaicas, principalmente em Pernambuco, que tem o DNA da 

escravidão. (MENDONÇA FILHO apud PÉCORA, 2013a) 

Contudo, o caráter subversivo de O Som ao Redor que, na percepção de parte da crítica e 

do diretor a colocavam em um patamar de qualidade diferenciado no campo cinematográfico 

contemporâneo do país, era entendido de uma maneira peculiar. Se no tom, na perspicácia e na 

atualidade do discurso, O Som ao Redor apresentava paralelos com as práticas dos 

cinemanovistas, formalmente, a crítica fazia questão de salientar algumas distinções.  

Ricardo Calil no jornal Folha de S. Paulo (2013), por exemplo, indicava que a maior 

qualidade de O Som ao Redor era usar o discurso ideológico sem afugentar as plateias com um 

tom de militância em função da junção entre sua estética e sua ampla comunicabilidade que já 

mencionamos nesse tópico do capítulo. Parecia, portanto, que O Som ao Redor se distinguia do 

próprio cinema subversivo utilizando elementos desse nicho cinematográfico:  

[...] ele (o filme) irá demonstrar que aquele momento de lazer entre muros – 

que denota tanto a divisão de classes quanto o medo da violência do Brasil do 

século 21 – descende da separação entre casa grande e senzala e da lógica 

latifundiária dos engenhos do século 19. Mas não espere uma tese acadêmica, 

didática e explanativa” (CALIL, 01 jan. 2013, p. C1) 

Mais direta em suas comparações e realizando um movimento de distinções e 

semelhanças entre O Som ao Redor e o cinema de Glauber Rocha, a acadêmica Lúcia Nagib 

descrevia para o Ilustríssima como Kleber Mendonça Filho se apropriava de algumas imagens 

tradicionais das produções brasileiras desde o Cinema Novo para romper semiologicamente 

com elas:  

 [...] embora limitado a uma rua de Recife, “O Som ao Redor” produz 

identidade regional e nacional. [...] (O Som ao Redor) usa o reverso do 

paisagismo grandioso que caracterizou o Brasil no cinema novo e depois no 

cinema da retomada, o sertão imenso e as imagens de mar prometendo, e 

continuamente frustrando, a realização utópica do paraíso sonhado pelo 

colonizador europeu.[...] O “travelling” que acompanha a corrida de Manoel 

em direção ao mar nunca visto, em “Deus e o Diabo na Terra do Sol (Glauber 

Rocha, 1964), [...] é aqui substituído pela câmera que persegue uma menina 

de patins na garagem de um prédio, ziguezagueando entre os carros e afinal 

chegando a um pátio murado repleto de babás e crianças encalacradas. Não há 
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saída nem finalidade para o movimento reto, que se interrompe na imagem, 

tomada através da cerca, de um serralheiro instalando outra grade no vizinho. 

(NAGIB, 2013, p. 06) 

Há, portanto, em O Som ao Redor, na leitura dessas instâncias, uma transgressão do 

cânone cinematográfico brasileiro através da utilização de elementos do próprio cânone. Assim, 

podemos cogitar as razões pelas quais as rupturas de O Som ao Redor com o Cinema Novo 

tiveram uma recepção melhor do que àquelas realizadas por Olga, Tropa de Elite ou Cidade de 

Deus, por exemplo. Enquanto nos filmes de Jayme Monjardim, José Padilha e Fernando 

Meirelles o “divórcio” de um dos mais fortes cânones do cinema brasileiro ocorreu por vias 

pouco legítimas como a televisão, Hollywood, o videoclipe e a publicidade, em O Som ao Redor 

ela surge nas mesmas bases que fomentaram e legitimaram o próprio Cinema Novo, a 

linguagem cinematográfica em seu mais elevado grau de sofisticação e o comprometimento 

político do discurso de vanguarda. 

Até aqui, o espaço de discussões ilustrado evidenciava uma interação entre a crítica 

especializada e o diretor marcada majoritariamente pelo consenso sobre os tópicos elencados 

na análise, valendo ainda notar que se trata de um caso no qual o realizador sequer fez 

ponderações sobre as críticas que o seu filme recebeu ou foi interpelado pelos veículos para se 

pronunciar sobre a recepção da sua obra por essa instância de consagração. Esse ambiente 

consensual a respeito do valor de O Som ao Redor entre os referidos agentes do espaço de 

discussões, contudo, era objeto de observação dos próprios agentes em seus textos para os 

media.  

No Ilustríssima, Fernanda Mena (2013) trazia um ambiente de interação social sobre o 

cinema no qual poucas instâncias questionaram o valor do filme de Kleber Mendonça Filho ou 

mesmo o juízo dos críticos sobre a obra. Mena (2013) afirmava que uma das possíveis 

explicações para tal cenário esteja não apenas no fato de que o próprio filme do diretor atendia 

aos critérios valorativos adotados pela crítica, mas também na própria biografia de Mendonça 

Filho que fazia com que ele fosse reconhecido como o membro de uma comunidade da qual os 

críticos de cinema também faziam parte. Nesse sentido, o cineasta pernambucano Cláudio Assis 

provocava: “Kleber fez um filme muito bom, mas o fato de ele ter sido crítico de cinema durante 

muitos anos ajuda: os colegas acabam sendo mais generosos” (ASSIS apud MENA, 2013, p. 

04).  

A matéria de Fernanda Mena (2013) destacava que alguns agentes do campo 

questionaram esse cenário de “consenso absoluto” que fora construído no entorno de O Som ao 
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Redor e enumeraram determinados aspectos da obra que foram enaltecidos pela crítica como 

falhas perceptíveis do filme. O professor Paulo Cunha, da Universidade Federal de 

Pernambuco, por exemplo, afirmava na matéria:  

O filme tem questões – que não são defeitos propriamente. [...] A tentativa de 

justificá-lo sociologicamente, de torna-lo erudito, não agrega nada a sua 

narrativa. Também não estamos diante da reinvenção da linguagem 

cinematográfica. O filme é e será bem-sucedido, mas não precisa desse 

movimento incensatório. (CUNHA apud MENA, 2013, p. 05) 

O depoimento de Cunha coloca em questão a reação da crítica a obra, entendendo-a como 

exagerada quando enquadra O Som ao Redor como um projeto altamente subversivo no uso da 

linguagem cinematográfica, uma construção de imagem frequentemente realizada pelos críticos 

dos jornais. Ao mesmo tempo, o professor da UFPE questiona a ampla comunicabilidade da 

obra, tão enaltecida por críticos e pelo próprio diretor, que entenderam O Som ao Redor como 

um filme de qualidade por aliar a estética erudita do cinema e um alto grau de comunicação 

com as plateias. Para Cunha, o acesso de espectadores com os mais diversificados repertórios 

cinematográficos é questionável sobretudo por um certo anseio da obra de parecer erudita, de 

querer ser “cinema de arte”, em outras palavras.  

Entre as opiniões dissidentes sobre O Som ao Redor, a mais destacável – e que também é 

citado na reportagem de Mena (2013) – é a do crítico da Piauí Eduardo Escorel, que também é 

professor universitário e que no blog do site da revista faz as seguintes considerações sobre a 

obra e sobre a sua recepção entre os críticos: 

Kleber Mendonça Filho [...] merece cumprimentos por sua façanha e tem todo 

direito de estar felicíssimo com a rara receptividade alcançada pelo filme. Ao 

se transformarem em surto de ufanismo patrioteiro, porém, os elogios podem 

acabar mais prejudicando do que beneficiando o filme, seu autor e eventuais 

leitores. [...] O som ao redor é sobrecarregado de intenções, formuladas em 

vários enredos paralelos, alguns ficando apenas esboçados. [...] é preciso 

transcorrer mais de duas horas para saber afinal do que se trata (o filme). [...] 

A dificuldade de sustentar o interesse pelo que ocorre durante os 80’ iniciais 

de O som ao redor decorre também da apatia do elenco [...] (ESCOREL, 2013) 

Tal qual o professor da UFPE Paulo Cunha, Eduardo Escorel (2013) questiona a 

subserviência exagerada da crítica especializada ao filme, sobretudo quando a mesma enquadra 

O Som ao Redor como uma espécie de “salvação” de um cinema nacional entregue à produção 

de obras intelectualmente pouco estimulantes e de qualidade duvidosa, que, na visão de 

Mendonça Filho, eram representadas pelas co-produções Globo Filmes. No intuito de estimular 

a autonomia dos seus leitores na construção de um juízo sobre a obra de Kleber Mendonça 

Filho, o crítico Eduardo Escorel (2013) enumera alguns aspectos do filme que se contrapõem à 
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percepção dominante da crítica - como a duração da sua projeção, uma certa dispersão de foco 

em função dos diversos núcleos de personagens e até mesmo as interpretações do seu elenco – 

e que apresentam um potencial para emancipar o receptor do consenso de juízo que a obra teve 

durante todo o período em que esteve em cartaz no país e fora dele.  

Ainda assim, apesar de todas as considerações, Escorel (2013) encerra o seu texto para a 

Piauí com considerações elogiosas ao longa de Mendonça Filho e toda a discussão que ele 

promovera no espaço social: 

O grande mérito de O som ao redor talvez seja o de se diferenciar não só dos 

filmes produzidos por seus colegas no Recife, como do cinema brasileiro em 

geral. Com grande empenho, Kleber Mendonça Filho cria uma vertente 

pessoal, distante do mimetismo da televisão, do melodrama musical e da 

comédia escrachada dominantes. A tentativa de tratar com realismo 

moradores comuns [...] de uma rua qualquer [...] além de ser prova de 

coragem, tem o valor de explicitar a violência do cotidiano, deixando implícita 

uma ameaça indefinida, prestes a eclodir, que paira sobre todos. (ESCOREL, 

2013) 

Na conclusão do seu juízo, Escorel (2013) acolhe alguns critérios que foram comuns aos 

seus colegas que reconheceram em O Som ao Redor uma obra de qualidade: sua singularidade 

estética e narrativa no cenário de produções nacionais (inclusive por se opor a estética televisiva 

dominante até então no país e abraçar o refinamento cinematográfico) e a sua preocupação em 

olhar criticamente para a realidade social e para a violência do cotidiano. O que fica em 

evidência na crítica é que, em função de O Som ao Redor se atrelar a tradições valorativas tão 

incrustadas culturalmente, ou seja, a características reconhecidas como integrantes das 

expressões cinematográficas de qualidade por um grupo de predileções bem específicas, até 

mesmo os agentes dissidentes de um cenário aparentemente consensual se viram obrigados a 

reconhecer o lugar privilegiado e de destaque ocupado pela obra de Kleber Mendonça Filho no 

cenário cinematográfico contemporâneo.  
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Como destacado no primeiro capítulo desta pesquisa, das teorias da estética clássica até 

a reformulação desta seara da filosofia pela estética da comunicação, os critérios estipulados 

para a classificação de uma obra de qualidade foram consideravelmente alterados. A estética e 

seu entendimento sobre as “chaves analíticas” que circulam pelos espaços sociais de discussão 

sobre as expressões criativas partiram de uma normatização universal norteada pela busca de 

um artístico em noções como o belo, a representação do real e a expressão da subjetividade do 

autor para a busca de uma intensa experiência estética, como defendem autores da estética da 

comunicação como Richard Shusterman (1998), César Guimarães (2006) e Monclar Valverde 

(2007).  

As questões que acabaram de ser pontuadas tornam-se delicadas na contemporaneidade 

se entendermos que as expressões culturais da sociedade estão cada vez mais marcadas por 

processos de industrialização (ou, no caso do cinema no Brasil, pela busca de uma consolidação 

dessa industrialização cultural) e pela convergência cada vez mais forte entre formas 

expressivas. Conforme percebido, tudo isso trouxe uma certa instabilidade ao juízo valorativo 

na sociedade e fez com que os critérios de julgamento das coisas sensíveis passassem por um 

certo conflito já que há uma necessidade latente de reformulação das chaves valorativas. 

Acontece que determinadas tradições ainda estão muito presentes em nossas práticas e 

julgamentos.  

  Os espaços de discussão sobre as expressões criativas ainda são atraídos com muita 

força para uma tradição receptiva e todas as normas associadas a ela que acabam vinculando as 

relações que os sujeitos estabelecem com as obras a convenções e relações estabelecidas com 

normas e expressões do passado. Configura-se, portanto, uma busca incessante daquilo que 

Monclar Valverde (2007) denomina como artisticidade. Aplicando-se tais noções ao cinema e 

a maneira como a crítica especializada se relaciona com elas, foi determinante entender como 

as inclinações das obras fílmicas a elementos voltados a um ideal de valor artístico 

cinematográfico são caras na definição das expressões audiovisuais de qualidade e como isso 

passa a ser o reflexo de um movimento de distinção social entre os agentes pertencentes aos 

espaços de discussão analisados.  

Assim é natural que tenhamos, ocasionalmente, uma crítica que, na perspectiva de autores 

que se debruçam sobre a área, como Marcelo Coelho (2006), mostra-se como uma expressão 

conservadora que julga a obra nova a partir de critérios imutáveis anteriores e externos ao 
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próprio objeto de análise (o “bom” cinema só é a obra fílmica que segue a tradição canonizada 

e legitimada de um cinema de vanguarda, o que dialoga com um ideal artístico na área), a 

constatação de que a sociedade vive um período de decadência cultural e a atuação da crítica 

como uma mensagem de alerta, orientando o “homem comum” enganado por uma experiência 

estética repleta de vícios e que tende ao manipulatório.  

Nas análises empreendidas por essa pesquisa foi possível detectar, de maneira reiterada, 

o uso de uma tradição valorativa no estudo da recepção dos filmes Cidade de Deus (2002), Olga 

(2004), Tropa de Elite (2007) e O Som ao Redor (2013) pelas críticas veiculadas nos jornais. 

Nesse sentido, as obras cinematográficas em questão foram constantemente avaliadas pela 

crítica como filmes de qualidade em função da maior ou menor inclinação que eles 

apresentavam a uma tradição socialmente reconhecida de valor artístico no cinema. Dessa 

maneira, por exemplo, entendemos que O Som ao Redor tenha sido a obra com melhor 

receptividade da crítica e ela e o seu diretor tenham sido alçados ao posto de referência para o 

cinema brasileiro contemporâneo pois havia um entendimento de que o longa de Kleber 

Mendonça Filho recorria a um modelo cinematográfico marcado pelo esgarçamento das 

possibilidades da linguagem cinematográfica socialmente legitimada e apresentava-se como 

uma história comprometida com propósitos ideológicos e políticos coerentes com o momento 

vivido pelo Brasil e com uma perspectiva da sociedade brasileira poucas vezes explorada pelo 

setor desde a retomada da produção fílmica a partir de 1995. O Som ao Redor dialoga com um 

cinema hierarquizado no campo, um “cinema de arte”, de vanguarda, de autor, visto como 

independente dos ditames econômicos e comprometido quase que exclusivamente com a 

linguagem cinematográfica normatizada e hierarquizada e com um discurso político e 

ideológico eloquente e contemporâneo, ou seja, seguia os passos do modelo cinematográfico 

mais tradicional e cultuado no Brasil, o Cinema Novo.  

Em contrapartida, por vias semelhantes àquelas que compreendemos a aceitação 

praticamente unânime de O Som ao Redor entre os críticos e pelas quais tanto eles quanto o 

diretor Kleber Mendonça Filho enalteceram o valor do longa de 2013, entendemos porque 

títulos como Cidade de Deus, Olga e Tropa de Elite provocaram incômodos em suas respectivas 

recepções. Ao recusarem as marcas estéticas e narrativas associadas a uma tradição valorativa 

cinematográfica brasileira, os títulos em questão traziam para o setor recursos comumente mal 

vistos nos espaços de discussão, todos eles vinculados a linguagem dos videoclipes, do cinema 

hollywoodiano e da teledramaturgia, por exemplo. Esta natureza híbrida presente em Cidade 
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de Deus, Olga e Tropa de Elite, gerou uma inquietação profunda em algumas críticas 

analisadas.  

Em Olga, por exemplo, tornou-se uma preocupação de alguns críticos o “desbotamento” 

das questões de cunho histórico, político e ideológico presentes nas histórias da vida de Olga 

Benário e Luis Carlos Prestes frente ao verniz “melodramático das telenovelas” dado por Jayme 

Monjardim na adaptação do livro de Fernando Morais. Já Cidade de Deus e Tropa de Elite 

fomentaram inquietações ainda mais particulares para a crítica de cinema nos jornais, tendo em 

vista que o invólucro do entretenimento que ambos apresentavam ao dialogar com o filme de 

gângster e o gênero policial, respectivamente, gerava preocupações entre os críticos de que uma 

abordagem como a que os filmes apresentavam poderia gerar leituras distorcidas nas plateias 

que sairiam das sessões alienadas e idolatrando personagens de caráter duvidoso como Zé 

Pequeno e o capitão Nascimento.  

Nos três casos, preenche-se a tríade da crítica conservadora apresentada por Marcelo 

Coelho (2006): julgam-se os filmes por critérios anteriores e externos a eles, ou seja, por aquilo 

que se reconhece como as características de um cinema de qualidade baseado em obras e 

modelos cinematográficos passados que tornaram-se cânones e passaram a ser norma nos 

espaços de discussão, independente das propostas particulares de cada um desses “novos” 

longas; há, em alguns momentos, uma constatação, por parte da crítica (e em certas situações 

também do diretor, como é o caso de Kleber Mendonça Filho e sua relação com as comédias 

da Globo Filmes), de que esses títulos podem representar um sinal de decadência cultural para 

o cinema brasileiro da contemporaneidade; e deseja-se alertar o público das armadilhas 

alienantes presentes nos referidos títulos. Dessa forma, os agentes passam a entender, portanto, 

que agem como uma espécie de farol do espectador com potencial de se tornar refém e se 

inebriar com as estratégias perigosas do entretenimento. Tudo isso é resultado de uma forte 

crença em um “modo de se fazer cinema” que esses agentes entendem e defendem como o certo 

em um campo tão conflituoso e suscetível a transformações, processos de industrialização e 

convergências de linguagem como o audiovisual.  

Ao longo das análises também pôde ser detectada uma forte carga de afetos envolvida nas 

relações entre a crítica e os diretores não apenas porque o tópico de discussão das suas 

interações são obras cujas autorias são atribuídas aos referidos realizadores, mas porque os 

agentes em questão têm suas ações e julgamentos marcados por preferências por “modos de 

fazer as coisas no campo” que são cultivados por seus pares. Assim, as interações ocorrem 
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porque os sujeitos possuem crenças muito fortes em torno de determinados gostos e convencer 

os demais agentes do campo a aderir a suas predileções passa a significar não apenas o ganho 

de um status, mas também, um aperfeiçoamento das práticas. Tratam-se ainda de interações 

movidas por um impulso de afirmação de identidades no campo, já que, conforme sugerem 

Simon Frith (1996) e Luís Mauro Sá Martino (2010), os gostos acabam se confundindo com os 

próprios sujeitos que os cultivam e defendê-los nos espaços de discussão significa trazer para 

os discursos um tom de defesa pessoal.  

A partir do que expomos, portanto, entendemos porque a crítica, por vezes, nos casos em 

análise, esboça uma preocupação com as reverberações que certos “modos de se fazer cinema”, 

os “errados” na sua concepção, possam trazer nas experiências de fruição dos espectadores 

“comuns”. Existe arraigado, sobretudo nessa instância valorativa, um gosto por um cinema com 

inclinações para um ideal de valor artístico e que flerta com uma tradição cinematográfica 

marcada por um discurso político e ideológico e pela reverência e uso de recursos do cinema 

normatizado. Nesse sentido, torna-se compreensível que os críticos se posicionem nos espaços 

de discussão dispostos a alertar os espectadores dos potenciais malefícios presentes em Cidade 

de Deus, Olga e Tropa de Elite e da importância que um filme como O Som ao Redor tem para 

o cinema brasileiro do século XXI.  

Em suma, percebemos nos diretores a defesa dos seus filmes não apenas porque eles são 

frutos dos seus trabalhos mas porque eles simbolizam questões que lhes são caras no setor, 

tratam-se de obras que carregam em suas escolhas estéticas e narrativas, gostos muito 

particulares dos seus realizadores por um cinema marcado pela convergência de linguagens e 

pelas preocupações com o mercado (Cidade de Deus, Olga e Tropa de Elite) ou por uma 

cinematografia que reverencia a estética canonizada e que apresente um forte cunho político e 

um certo discurso ideológico (O Som ao Redor). Nos depoimentos de Fernando Meirelles, 

Jayme Monjardim, José Padilha e Kleber Mendonça Filho percebemos um movimento de 

argumentações em prol das obras calcado na defesa aguerrida de modelos cinematográficos 

específicos que os diretores creem como sendo caminhos estéticos e narrativos de profundo 

valor no campo. Nos discursos dos realizadores notamos uma defesa da obra calcada não apenas 

na elaboração de reflexões sobre os aspectos formais dos filmes, mas um entrelaçamento dessas 

argumentações com expressões de gosto por um determinado tipo de cinema e de prática 

cinematográfica que os longas em questão representam.  
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O afeto e a crença forte na predileção por um modelo cinematográfico estão tão presentes 

nos depoimentos dos diretores que em determinados momentos há reações agressivas como as 

de Jayme Monjardim direcionadas não apenas a crítica mas a todos aqueles que enxergaram no 

formato “novelesco” de Olga um grande problema da produção ou a de José Padilha diante da 

repetição das acusações de fascismo contra Tropa de Elite quando o longa começou a ser 

exibido para plateias internacionais. Pela exaltação, é notável que há uma certa influência dos 

afetos nessas relações e que talvez a máxima de que “para um diretor ver a crítica falar mal do 

seu filme é semelhante a uma mãe ver alguém falar mal do seu filho” faça todo o sentido, mas 

não apenas porque se trata de um trabalho de sua autoria, mas também porque a obra carrega 

em si elementos pelos quais os realizadores nutrem uma relação afetiva e nos quais creem que 

estejam as respostas para um aperfeiçoamento das práticas do setor, afinal, na visão de cada um 

são os “modos certos de se fazer cinema”.  

Nesse sentido, defender o filme e um modelo cinematográfico que ele representa dos 

ataques da crítica ou de práticas monopolizadoras no campo (caso de O Som ao Redor) acaba 

sendo um movimento vinculado a uma própria afirmação de identidade desses realizadores 

nesse espaço, sobretudo se pensarmos que os quatro diretores em questão estavam adentrando 

em novos nichos de produção audiovisual/cinematográfica em suas respectivas carreiras. 

Assim, sempre percebemos neles um esforço de vincular suas obras a sua própria biografia e a 

seus trabalhos anteriores.  

Ainda é preciso destacar que com esse mesmo intuito de afirmar identidades no campo é 

possível visualizar com frequência nos depoimentos dos diretores tentativas de desautorização 

do discurso da crítica sobre suas obras construindo em torno do juízo crítico a imagem de uma 

instância ausente de critérios justos de avaliação, ética e profissionalismo. Em momentos 

pontuais também percebemos o mesmo movimento por parte dos media em relação ao discurso 

dos diretores, como foi o caso particular do texto do colunista Arnaldo Bloch em resposta às 

declarações de Jayme Monjardim sobre a crítica de Olga no Folha de S. Paulo.  

Contudo, é preciso destacar que as iniciativas de resposta da crítica aos realizadores foram 

poucas ou representaram casos isolados nas recepções analisadas. Nas quatro situações, as 

críticas dos jornais foram discursos suscetíveis a contestações, já que os próprios veículos que 

as publicaram abriram espaço em suas páginas para as insatisfações dos diretores e de outros 

agentes do campo com os seus juízos, porém tratava-se de um texto que se caracterizava como 

uma expressão isolada. Foram poucas as situações em que existiu um movimento de réplica-
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tréplica tendo os críticos tradicionais dos jornais como agentes ativos dessas iniciativas. 

Normalmente, as funções desses sujeitos como elementos determinantes nas interações sociais 

eram iniciadas e se encerravam na própria crítica ao filme na ocasião do seu lançamento 

comercial. Com muita frequência, os debates eram finalizados pelas respostas dos diretores, a 

não ser que colunistas dos jornais, acadêmicos ou outras instâncias legitimadas nos espaços de 

discussão viessem aos próprios media contestar os argumentos dos realizadores, agindo como 

uma espécie de defesa do juízo crítico, como foi o caso de Arnaldo Bloch em Olga, mencionado 

no parágrafo anterior.  

Apesar do que delineamos, é preciso salientar que, nos casos analisados, as críticas dos 

jornais colocaram em destaque uma forte função socializadora desse tipo de juízo, tornando 

possível um debate público sobre a obra, estendendo a existência dela para além dos domínios 

do próprio lapso temporal de suas estreias. Era frequente, por exemplo, vermos o reflexo do 

debate em torno de questões levantadas em determinadas discussões serem retomadas em 

recepções futuras. O mais notável, é claro, foi o debate em torno da “cosmética da fome” em 

Cidade de Deus e o suposto tratamento amortizador de reflexões que o filme traria sobre 

problemas do país ao adotar em sua narrativa recursos do entretenimento, algo que retornou em 

diferentes configurações nas discussões sobre Tropa de Elite, Olga e O Som ao Redor. Nesse 

sentido, também era notável o retorno de agentes do campo que protagonizaram intensos 

debates na ocasião de Cidade de Deus, como Fernando Meirelles e Ivana Bentes, na recepção 

dos filmes Olga e Tropa de Elite, por exemplo. Dessa forma, mesmo que encerrassem as suas 

participações nas interações sociais com os diretores em suas próprias críticas, não retornando 

à arena para responder aos “ataques” dos realizadores, os críticos mais tradicionais dos jornais 

acabavam funcionando de maneira eficiente como acionadores de discussões que se estendiam 

no tempo e agregavam um volume considerável de discursos no debate social sobre obras.  

É certo que uma das mais fortes características da crítica, na concepção de Tito Cardoso 

e Cunha (2004), contribuiu para esse caráter socializador. A argumentação, presente em todos 

os textos críticos, independente do modelo apresentado nos jornais analisados (do guia de 

consumo do Guia Folha ou do Rio Show às densas palavras do Ilustríssima, todos passavam 

pela argumentação), expandiu a existência dessas obras no tempo e multiplicou os discursos 

sobre elas e sobre os juízos que estavam recebendo.  Dessa forma, procuramos relativizar a 

afirmação de autores como Marcelo Coelho (2000) que entendem que ao se transformar em 

guia de consumo nos jornais de grande circulação a crítica exercida neles inviabilizaria a 

tradição do debate. Entendemos, a partir da análise dos casos que, mesmo esses textos trazem 
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elementos relevantes que mobilizam e refletem algumas das principais questões que agitaram 

as discussões sobre tais obras no campo.  

Devemos sublinhar também que o alinhamento entre as origens dessas críticas e desses 

filmes contribuiu para o teor e a extensão do debate e para o aparecimento de múltiplas 

instâncias de atribuição valorativa. À luz das reflexões de Jean-Claude Bernardet (2009) sobre 

o cinema nacional, compreendemos que ao lançarmos nossos olhares para críticas brasileiras 

que avaliavam filmes produzidos no Brasil (ainda que ocasionalmente tenhamos tratado da 

crítica estrangeira como ocorreu em Tropa de Elite) pudemos visualizar cenários interativos de 

grande efervescência e estímulo intelectual para os agentes envolvidos. Como o próprio 

Bernardet (2009) afirma, a crítica nacional de um filme nacional é sempre diferente de um juízo 

expresso sobre uma obra estrangeira, afinal, está em jogo muito mais do que o objeto de análise 

e julgamento em si, mas a própria imagem que os sujeitos têm do país em que vivem, seu 

contexto social, uma política cinematográfica, uma estética, um modelo de produção e um gosto 

vigentes em seus períodos. Tudo isso é notável nos quatro casos que analisamos, críticos e 

diretores estão envolvidos em uma mesma cultura e por isso as discussões entre esses agentes 

ganham proporções dramáticas. 

 Certas discussões entre diretores e críticos estimuladas pelas obras em suas datas de 

estreia no circuito comercial dificilmente ocorreriam em contextos internacionais. Cidade de 

Deus e Tropa de Elite, por exemplo, geraram longos debates a respeito de problemas como o 

tráfico de drogas e a segurança pública do país a partir do posicionamento que os agentes 

tomavam sobre os recursos narrativos adotados nesses longas. Da mesma forma, as discussões 

sobre os domínios e a influência da estética televisiva na produção cinematográfica 

contemporânea do país, que assumia configurações distintas mas imbuídas das mesmas 

preocupações em Olga e O Som ao Redor, também eram intensas. Poucos filmes estrangeiros 

provocariam nos media brasileiros debates com tamanha extensão e com tais preocupações 

quanto aqueles que os longas cujas recepções foram analisadas nesse trabalho provocaram não 

apenas entre críticos e diretores, mas entre diversos agentes dentro e fora do setor 

cinematográfico. 

À luz da noção de sistema de interações sociais sobre a mídia elaborada por José Luiz 

Braga (2006), podemos entender que os diálogos entre críticos e diretores explorados por essa 

pesquisa evidenciaram dinâmicas de interações midiáticas que fizeram a produção de valor em 

torno das obras repercutirem para além dos domínios das suas respectivas datas de lançamento, 
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fortalecendo chaves analíticas e comportamentais legadas por uma tradição receptiva, mas 

também contribuindo para a formação de variantes desses recursos discursivos que se 

apresentaram em discussões futuras. É certo que carece a própria crítica tradicional dos jornais 

uma iniciativa de resposta às colocações dos realizadores sobre o juízo crítico. Contudo, é 

preciso reforçar que foi percebido ao longo das análises um sistema de interações cuja formação 

e extensão tem a crítica como principal fomentadora ou modeladora, nos trazendo a constatação 

de que estamos diante de um sistema com potencial para a formação de espectadores 

autônomos.  

Percebe-se ainda nas análises uma forte institucionalização do autor cinematográfico na 

pessoa do diretor, não apenas pelos media, como também pelos próprios realizadores que 

centralizam os processos de interação em suas figuras. Os diretores escolhidos pela pesquisa 

são requisitados à exaustão pelos veículos para responderem ao juízo da crítica sobre suas obras 

e também buscam a autoridade dos seus depoimentos em suas próprias biografias, filmografias 

e intenções discursivas, como quando José Padilha defende-se das acusações de fascismo em 

Tropa de Elite trazendo sua obra anterior Ônibus 174 para a discussão; quando Kleber 

Mendonça Filho enquadra as temáticas de O Som ao Redor como um prolongamento de 

questões sobre a sociedade brasileira que já lhe eram preocupantes em seus curtas, endossando 

uma qualidade de sua cinematografia já percebida pela crítica especializada; quando Jayme 

Monjardim afirma estar realizando em Olga algo semelhante ao que já fizera em seu trabalho 

como diretor de telenovelas, tentando estabelecer no campo um “cinema de emoção”, questão 

que também fora usada pela crítica ao filme porém como sinal de ausência de valor da obra 

enquanto produto cinematográfico; ou quando Fernando Meirelles elenca suas referências 

cinematográficas para se distinguir de Glauber Rocha e seus contemporâneos ao falar sobre 

Cidade de Deus. Enfim, existe um movimento dos media (incluindo aqui a própria crítica) e 

dos próprios realizadores de centralização dos debates em suas figuras. Os diretores, portanto, 

assumem e são colocados em lugar privilegiado nas discussões ainda que outros agentes que 

participaram da concepção da obra fílmica em debate eventualmente surjam nesses fóruns de 

discussão.  

Há ainda que se considerar que reminiscências de preocupações oriundas dos primeiros 

anos da Retomada do cinema brasileiro refletem nas interações entre críticos e diretores acerca 

das obras cujas recepções foram analisadas por esta pesquisa. A indefinição por filiações 

estéticas, as relações com a cultura pop norte-americana, a televisão e a publicidade, a ausência 

de ideologia e uma preocupação por vezes excessiva com a difusão das obras e a formação de 
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plateias através de uma tentativa de estabelecimento de uma indústria cinematográfica no país 

surgiram como preocupações constantes entre críticos e diretores e foram utilizadas em suas 

expressões valorativas sobre os filmes elencados nesse trabalho. Nesse sentido, cabe confirmar 

a perpetuação, em distintas configurações, daquilo que Fernando Mascarello (2004) traz como 

um discurso cíclico e patologizador que opõe a estética legitimada e canonizada do cinema 

moderno de “alta cultura” e a ampla comunicabilidade com as plateias através do cinema 

clássico ou pós-clássico, transformada, por vezes, em patologia do campo pela crítica de 

cinema.  

Assim, notamos que a inclinação de Cidade de Deus a uma estética do videoclipe e dos 

filmes de gângster, de Tropa de Elite ao filme policial norte-americano e de Olga ao melodrama  

renderam polarizações centradas nessa discussão binária entre estética e comunicabilidade 

cinematográfica. Nos três casos, parte da crítica acabou considerando que, em prol do anseio 

de ampla comunicação com as plateias, os diretores desses filmes abriram mão de um “modo 

de se fazer cinema” correto, em suas respectivas visões, ou seja, o cinema moderno de “alta 

cultura”, marcado por uma estética legitimada e canonizada. Em contrapartida, mas seguindo 

uma mesma orientação analítica, entendemos as razões da aceitação dos críticos a O Som ao 

Redor e as tentativas de destacar o filme de Kleber Mendonça Filho como um exemplo a ser 

seguido por futuros cineastas ao conseguir ter uma certa popularidade sem recorrer aos artifícios 

das co-produções Globo Filmes, ou seja, sem desnaturar um produto cinematográfico com a 

estética televisiva e preservando a normatizada e cultuada linguagem cinematográfica.  

Ao final da pesquisa, entendemos que os debates valorativos abordados pelo trabalho 

trazem variações de uma recorrência analítica nos espaços de discussão herdada antes mesmo 

do período de retomada da produção brasileira na década de 1990, mas que foi modulada 

contemporaneamente por aspectos oriundos desse ciclo produtivo que sempre teve o volume de 

produção como principal preocupação. É perceptível, portanto, que o modelo estético aplicado 

a um filme e a comunicação ou não que ele possa ter com o público (construída pelos 

interlocutores como um problema ou como uma qualidade da obra) surjam como pautas nas 

redes de interação e disputas sobre o cinema nacional. Das interações entre críticos e diretores 

extrai-se a compreensão de que tais conflitos contribuem para a construção do significado não 

apenas das obras, mas das compreensões acerca dos modelos cinematográficos propostos, 

contribuindo de maneira positiva para a reflexão da própria produção audiovisual e também 

para o aperfeiçoamento de outras práticas como a crítica de cinema.  
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