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RESUMO

Esta tese doutoral tem foco no estudo analítico da crítica cinematográfica feita
atualmente no Brasil, ganhando no universo online uma proporção maior e mais
popularizada diante do público. Pensando a crítica como modo instituído de recepção
das obras do cinema, pretende-se tomá-la como fenômeno comunicativo associada a um
contexto histórico de produção, circulação e consumo. A pesquisa concentra-se na
análise de veículos online que praticam a crítica de cinema de forma independente e
profissional. Detemo-nos, com mais detalhes, nos sites Cinema em Cena, Cinética e
Omelete a fim de dimensionar as práticas da crítica de cinema feita no contexto
brasileiro. Partimos do questionamento de como tal crítica de cinema encara o próprio
exercício cotidiano da profissão na relação discursiva que mantém com os filmes no
contexto das novas conjunturas dos meios de comunicação digitais e em meio às
perspectivas das funções e atribuições da própria crítica cinematográfica. As diretrizes
teóricas estão centradas em alguns pilares básicos: os estudos de Mattias Frey (2015a;
2015b) acerca da crítica na era digital, além do pressuposto de que a crítica de cinema
busca reafirmar sua autoridade em cada tempo histórico de crise; os estudos de recepção
que colocam o crítico como um espectador diferenciado, mas ainda assim como leitor
que faz (re)significar o texto, completando-o e atribuindo-lhe valores outros, centrados
nos estudos de David Bordwell (1991) e Janet Staiger (2000; 1993); os conceitos
teóricos convocados pela perspectiva da retórica, especialmente formulada nos estudos
de Chaïm Perelman (2005), que remontam à tradição aristotélica; e as formulações de
uma sociologia da crítica, amparada nas pesquisas de Pierre Bourdieu (2007, 1996a,
1996b) e sua teoria dos campos. Buscaremos trabalhar em uma perspectiva teóricometodológica interdisciplinar a fim de pensar os dados textuais e contextuais da crítica
de cinema online no Brasil.
Palavras-chaves: crítica cinematográfica, estudo de recepção, retórica, autoridade.
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ABSTRACT
This doctoral thesis focuses on the analytical study of the film criticism currently made
in Brazil, gaining in the online universe a greater and more popularized proportion
before the public. Thinking the critic as an instituted way of reception of works of
cinema, we intend to take it as a communicative phenomenon associated with a
historical context of production, circulation and consumption. The research focuses on
analyzing online vehicles that practice film criticism independently and professionally.
We direct our attention on the sites Cinema in Cena, Cinética and Omelete in order to
assess the practices of film criticism made in the Brazilian context. We start questioning
how this film criticism regards the daily practice of the profession in the discursive
relation that it maintains with the films in the context of the new conjunctures of the
digital media and in the midst of the perspectives of the functions and attributions of the
film criticism itself. The theoretical guidelines are centered on some basic pillars:
Mattias Frey's (2015a; 2015b) studies of critique in the digital era, and the assumption
that film criticism seeks to reaffirm its authority in each historical time of crisis; the
reception studies that place the critic as a differentiated spectator, but still as a reader
who means the text, completing it and attributing other values to it, centered on the
studies of David Bordwell (1991) and Janet Staiger ( 2000, 1993); the theoretical
concepts summoned by the perspective of rhetoric, especially formulated in the studies
of Chaïm Perelman (2005), that goes back to the Aristotelian tradition; and the
formulations of a sociology of criticism, supported by the research of Pierre Bourdieu
(2007, 1996a, 1996b) and his field theory. We will seek to work in an interdisciplinary
theoretical-methodological perspective in order to think the textual and contextual data
of online film criticism in Brazil.
Keywords: film criticism, study of reception, rhetoric, authority.
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INTRODUÇÃO

Uma pesquisa que objetiva entender e discutir a produção da crítica de cinema
feita hoje na Internet em âmbito nacional encara dois problemas de ordem temporal: o
passado e o presente da crítica como algo ainda nebuloso nos estudos acadêmicos de
cinema. É fundamental, e antes de mais nada, lamentar a ausência nos estudos
brasileiros de uma preocupação com a historiografia da crítica cinematográfica no país.
Uma historiografia que dê conta de traçar como se constituiu, como se aprimorou, de
quais ferramentais discursivos lançou mão, quais os sujeitos que abriram os caminhos
do pensamento crítico e quais o levaram adiante e por quais trajetos. Enfim, é preciso
um entendimento maior da crítica de cinema como método, como forma, como
experiência, como prática, como modo de observação das obras e de aproximação com
o público.
Tal esforço não serviria somente para circunscrever estilos, métodos e critérios
de avaliação e reflexão, mas também como forma de iluminar os filmes, suas
potencialidades ou fragilidades diante dos rastros de recepção que foram deixados no
decorrer dos anos, parte da história do cinema que relegamos em prol somente do
sucesso das grandes obras a se destacar no cenário irregular do cinema brasileiro e no
muitas vezes filtrado cinema mundial. Faz-se ausente, assim, um percurso sistematizado
da nossa crítica de cinema, uma linha histórica e cronológica que dê conta das práticas,
preocupações, escolhas metodológicas e do próprio alvo do olhar dos críticos; enfim, há
carência de uma percepção maior da evolução da crítica no contexto de um país
multicultural como o Brasil que nos faria compreender como o trabalho anterior da
crítica de cinema reverbera na produção crítica atual e nos caminhos que ela vem
seguindo1.
Também pesquisar a produção crítica de cinema contemporânea, não somente no
Brasil, mas em qualquer parte, exige uma observação atenta sobre a reconfiguração por
que passa, promovida com certa velocidade e não menos espanto pelo aparecimento da
Internet, seu fascínio e incontornável domínio sobre as comunicações, apresentando ao
1

Recentemente, o pesquisador David Bordwell (2016) lançou o livro The Rhapsodes: How 1940s critics
changed american film culture, resultado de pesquisa sobre quatro importantes críticos americanos de
cinema que escreveram por volta da década de 1940, cobrindo a era de ouro de Hollywood: James Agee,
Otis Ferguson, Manny Farber e Parker Tyler. Segundo o autor, eles fundaram as bases da escrita crítica
nos Estados Unidos que iria ser fundamental para o renascimento e fortalecimento da crítica nos anos
1960. Trata-se de um exemplo de valorização da História da crítica a partir de um estudo sistemático e
sério sobre as particularidades do trabalho desses profissionais pioneiros.
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internauta o maravilhoso e misterioso mundo do ciberespaço, das mídias online e das
ferramentas digitais. Ao mesmo tempo em que experimentamos um mundo magnífico e
atrativo, ele se modifica a cada dia, expande suas potencialidades, apresenta novas
saídas, plataformas e dinâmicas, porém não deixa de revelar outras problemáticas e
superficialidades, vícios e entraves. De qualquer modo, tal ambiente virtual favorece
enormemente as manifestações de gosto e opiniões, de acesso, construção e
compartilhamento de conteúdos diversos, em que o espectador-internauta encontra lugar
cativo de ação e liberação da palavra. Sendo a palavra a matéria-prima da crítica de
cinema, é mais do que natural pensar na expansão e remodelação da atividade crítica na
era digital.
Muitos sites e blogues de cinema e crítica surgiram nos últimos anos, são criados
com a mesma facilidade com que deixam de existir, assim como surgiram e continuam a
aparecer vozes críticas das mais diversas a emitir juízos sobre as obras de modos
variados. Mesmo assim, ainda resistem ativos os meios de comunicação impressos, os
suplementos e cadernos culturais dos grandes jornais diários, as colunas de cinema das
revistas semanais, ainda que a quantidade de páginas e o tamanho dos textos venham
diminuindo progressivamente nos últimos anos – e não só nas editorias de cultura.
Interessa-nos, no percurso de pesquisa que começamos a traçar aqui, investigar e
entender a crítica de cinema enquanto prática social e comunicacional no momento
mesmo em que ela se reestrutura e busca caminhos outros de sobrevida no mundo
cibernético.
O interesse na discussão acadêmica sobre crítica cinematográfica é fruto de uma
experiência de pesquisa que vem desde a graduação e perpassa ainda pelo meu próprio
exercício pessoal como crítico de cinema, tanto em veículo online (o site Moviola
Digital) quanto no impresso (o jornal A Tarde). O discurso crítico interessa-me
enquanto experiência receptiva que encontra lugar nos diversos veículos de
comunicação, mas também inscrita nas práticas e atitudes cotidianas dos sujeitos crítico
que perfazem o conjunto de indivíduos a caminhar em direção a reformas pressentidas
em sua própria atividade e, consequentemente, em sua postura diante do fazer crítico.
De certo modo, esta pesquisa de doutorado não deixa de ser um prolongamento do
estudo feito no mestrado sobre a obra crítica de Walter da Silveira, que desenvolveu
aqui na Bahia um pensamento voltado para a valorização e propagação da sétima arte,
tendo em alta conta o valor cultural do cinema. A escrita da dissertação deu suporte para
se pensar a crítica cinematográfica como espaço de discussões ricas e aprofundadas
12

sobre as obras fílmicas, a arte em geral e o trabalho artístico, sobre as experiências de
recepção dessas obras, sobre a formação cinéfila da qual a crítica é um de seus mais
importantes polos e sobre a importância de considerar o contexto de produção (dos
filmes e das críticas) como fator preponderante para entender as dimensões dos produtos
da cultura midiática.
Vale destacar aqui a importância da participação no Grupo de Pesquisa
Recepção e Crítica da Imagem (Grim), coordenado pela professora Regina Gomes, no
Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Cultura Contemporâneas em que esta
pesquisa está lotada. As discussões em torno dos estudos de recepção e do estado atual
da crítica de cinema, sobre as disputas valorativas que estão em jogo entre os atores do
campo artístico e os embates entre reformulação e conservação dos antigos pressupostos
na era digital são algumas das questões que viemos tratando nos últimos anos. Além da
minha dissertação sobre a obra de Walter da Silveira, também pensada a partir da
dicotomia entre texto e contexto, outras pesquisas sobre crítica foram e continuam
sendo feitas no âmbito do Grim: Wanderley Teixeira Neto (2016) defendeu
recentemente dissertação sobre interações discursivas midiatizadas nos veículos de
comunicação entre críticos e cineastas brasileiros. Atualmente, o pesquisador debruçase em uma pesquisa doutoral sobre a crítica feita em formato de videoensaio. Já
Katarina Castro desenvolve um estudo em torno da maneira como a crítica de cinema
recebe e faz significar filmes que lidam frontalmente com questões de gênero e
sexualidade. Enquanto isso, Letícia Moreira preocupa-se com a abordagem de uma
crítica feminista e os modos de recepção de obras com preocupações também de gênero.
Notamos, nos últimos tempos, como o interesse acadêmico em torno da crítica
de cinema tem aumentado, embora sejam poucas as pesquisas no Brasil que dêem conta
de um estudo sistemático das mudanças e percursos que a crítica de cinema online tem
tomado na experiência brasileira, algo que buscamos aprofundar e contribuir através
deste estudo. Dentro da linha de pesquisa em Análise de Produtos e Linguagens da
Cultura Mediática buscamos nos alinhar com a proposta de investigar configurações
expressivas que fazem parte dos processos de comunicação e da cultura de mídia. Mais
do que a crítica em si, almejamos entender o exercício crítico em meio a uma ambiente
ou ecossistema midiático capaz de reestruturar os modos de produção e circulação dos
discursos críticos, também na sua articulação com os pressupostos dos estudos de
recepção na medida em que “o leitor possui respostas individuais, mas a recepção, o
alcance da obra propriamente dita, é um fenômeno social” (GOMES, 2015, p. 33).
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Assim, a reflexão sobre os processos midiáticos não deve se dar através de uma tomada
de posição a priori, “mas sim examinar que coisa é essa em construção na e pela
sociedade – os processos midiáticos – em sua realidade histórica. Verificar como isso
parece funcionar para assim produzir conhecimentos sobre processos midiáticos e as
interações que estes engajam” (BRAGA, 2006, 53). São essas interações, em prol da
rearticulação da crítica de cinema no meio online, que nos interessa aqui enquanto
estudo comunicacional.
Todos aqueles que praticam e consomem a crítica de cinema tem se atentado
inevitavelmente para o discurso analítico sobre o cinema que ganhou no ambiente
virtual um espaço alternativo às mídias impressas tradicionais. Isso incentiva a
produção de conteúdos independentes voltados para a reflexão sobre os filmes
(CARREIRO,

2009;

NOGUEIRA,

2014),

tendência

que

vem

modificando

drasticamente o domínio da Comunicação hoje, funcionando como espaço de
revitalização dos veículos da grande mídia.
Portanto, é preciso enxergar e analisar a crítica de cinema a partir de uma nova
conjuntura da crítica cultural e da própria Comunicação, que tem mudado sua cara de
forma veloz nos últimos anos. A preocupação desta tese concentra-se na crítica de
cinema contemporânea feita no Brasil, difundida na web, e que têm conseguido
estabelecer uma autonomia no ecossistema midiático formado por portais e sites de
cinema que tanto proliferam no Brasil. Nosso objetivo central é investigar sua relação
com o ambiente online e as perspectivas das operações críticas no que diz respeito às
marcas argumentativas e à demarcação de valorações e instâncias de compreensão sobre
os filmes.
Autores como Daniel Piza (2006), Martine Joly (2003), Tito Cardoso e Cunha
(2004) e Marcelo Coelho (2007) rejeitam a crítica como aquela que impõe sua opinião,
mas antes como a que ajuda o leitor a seguir caminhos interpretativos menos
perceptíveis e mais importantes. Consequentemente, a crítica educa o leitor para como
ver uma obra de arte. Segundo Piza (2006), “uma boa resenha deve buscar uma
combinação de objetividade, preocupação com autor e o tema” (p. 71), além de trazer
reflexão para o público. Regina Gomes (2006) acrescenta: “Se a crítica de cinema tem
uma função mediadora entre a obra e o leitor, ela aqui assume seu papel de informar e
paralelamente de formar” (p. 7).
No âmbito da crítica das artes, a mera opinião, sem contextualizações ou
aprofundamentos, está cada vez mais interessada em simplesmente apontar a obra
14

fílmica como boa ou ruim, prevalecendo a pura vontade do comentarista que expressa se
gostou ou não do filme, com informações superficiais e argumentação pouco articulada
que possa dar consistência e credibilidade às suas preferências (CHAUÍ, 2006). Por
outro lado, existe uma cobrança muito maior em relação à agilidade e objetividade com
que o texto crítico precisa transmitir suas opiniões e informações, cumprir o seu papel,
muitas vezes num espaço reduzido, no caso dos veículos impressos. Ao mesmo tempo,
é com tais limitações e caminhos fáceis que a crítica precisa lidar para ainda manter um
discurso expressivo na sua produção reflexiva, uma vez que:

Há uma característica interessante da crítica jornalística (seja ela de
cinema, literatura, música ou artes plásticas): trabalha no calor da
hora, sem recuo histórico, sem rede de proteção. Reage à obra em
estado nascente e registra um momento de percepção – por isso é tão
interessante de ser observada à distância (ORICCHIO, 2003, p. 207).

Nesse sentido, o jornalista e também crítico de cinema Luiz Zanin Oricchio
aponta para um dos grandes desafios da crítica das artes no estado atual das coisas:
conseguir manter sua credibilidade e valoração ao tentar ao máximo fazer uma
abordagem rica e bem fundamentada das obras de apreciação, tendo pouco espaço e
tempo de maturação para realizar tal tarefa. A crítica é sim fruto do momento, o que não
significa que ela deva ser vista e tratada como algo superficial, feita às pressas e sem
cuidado ou profissionalismo, destituída de embasamento, apuração e articulação.
Quando o crítico consegue driblar tais dificuldades e manter uma produção rica em
discussões e colocações pertinentes acerca daquele objeto sobre o qual se debruça como
analista, aí sim está zelando para que seu trabalho esteja sendo feito com competência e
responsabilidade (ORICCHIO, 2003).
As pesquisas recentes de Mattias Frey (2015a; 2015b) são importantes para
entendermos melhor tal aspecto. O autor desenvolve um pensamento sobre a autoridade
da crítica em relação a sua condição permanente de crise e a necessidade constante de
afirmação, especialmente em momentos de grandes mudanças estruturais na atividade,
como o promovido pela emergência da cibercultura e das comunicações em rede online.
Os estudos de Frey nos são fundamentais na medida em que pensam a crítica como
atividade permanente de consolidação e reafirmação de si e que vem ganhando outros
contornos no contexto da era digital.
Também partimos do pressuposto de que é possível entender a crítica
cinematográfica a partir da teoria da argumentação, baseada nos pressupostos da nova
15

retórica desenvolvida por Chaïm Perelman (2005; 1993). Isso porque o crítico busca,
com a justificação do seu juízo de valor e suas ponderações avaliativas, conseguir o
assentimento dos interlocutores-leitores em relação a uma determinada obra e fazer
valer a sua visão da mesma. A crítica como interpretação, valoração e avaliação “faz
significar” o filme utilizando como “referência um sistema ideológico declarado”
(CUNHA, 2004, p. 90), e essa é uma marca que até hoje se nota nos discursos críticos.
Ou, como nos chama atenção David Bordwell (1991), vale atentar para o uso do
conceito de compreensão, muitas vezes tido como um sinônimo do ato de interpretar. O
pesquisador, no entanto, entende a compreensão como modo de evocar a percepção de
um significado aparente, direto, facilmente manifestado e identificável, enquanto a
interpretação está mais preocupada em revelar significados escondidos, não óbvios, que
não estejam prontamente à mostra. Nem sempre é perceptível visualizar quais os limites
entre ambas as operações no trabalho cotidiano do crítico, e mais ainda qual delas
possui maior valor para a experiência do leitor/receptor, uma vez que ambas “envolvem
a construção de significado a partir de pistas textuais” 2 (BORDWELL, p. 3, tradução
nossa) ou do que ele chama de “dados coletados dos filmes” (“data picked out of
films”, p. 4). Uma vez que o autor afirma serem os significados construídos e não
meramente encontrados na tessitura fílmica, a maior diferença parece residir na
profundidade das operações realizadas em confronto com as obras. A ideia de
compreensão, proposta por Bordwell, nos permite sair de uma análise puramente textual
e menos exigente em termos de busca e coleta de significados consistentes e atestados.
Não estamos aqui em busca nem de uma interpretação ou de um estudo de recepção dos
filmes, apesar de entendermos a importância incontornável de pensar a crítica como
lugar de recepção, além de não descartarmos a interpretação como operação crítica com
as quais iremos nos confrontar no momento de se debruçar sobre as críticas. Antes
disso, buscamos lançar luz sobre o processo crítico enquanto modo de engajamento do
crítico sobre o cinema e, posteriormente, em interlocução com o leitor, ambos atores de
um fluxo comunicacional agora intermediado pelas confluências do mundo digital.
De qualquer sorte, mudam as formas de circulação, consumo e recepção da
informação, dos fins a que elas se destinam, mas a crítica, no seu diálogo com o leitorespectador, ainda quer convencê-lo de seus argumentos, busca o seu assentimento. É
nessa perspectiva de pensar a crítica cinematográfica através de um caráter retórico,

2

Do original: “involve the construction of meaning out of textual cues”.
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dentro das relações impostas e intrinsecamente marcadas pelos meios de comunicação
atuais, que essa pesquisa pretende analisar os discursos críticos das obras fílmicas
através dos indicativos de uma análise retórica. Sua importância está na necessidade de
encarar a crítica de cinema a partir de um raciocínio que leve em consideração o
contexto atual de produção de tais discursos, contribuindo para os estudos sobre como o
ato crítico tem se presentificado sempre mais na mídia online.
A atuação crítica precisa ser encarada não somente partir dos produtos textuais
que são gerados cotidianamente na atividade, mas ainda entendendo a constituição e
formação da figura do crítico, sua afirmação no campo. Para tanto, é preciso observar as
competências que ele carrega consigo ou, nas palavras de Bourdieu (1996a; 1996b),
quais os tipos de capitais ele congrega a sua trajetória social. Os caminhos teóricos que
passam por uma sociologia da crítica são fundamentais para visualizarmos os modos
pelos quais os críticos se movimentam por entre os campos e espaço de circulação a que
estão conectados. Tal operação nos faz entender suas escolhas, preferências e,
consequentemente, a forma com que eles lidam com o exercício da crítica no espaço
online.
Através dessas constatações introdutórias, e do entendimento geral que temos da
atividade crítica na atualidade, delimitamos algumas questões de pesquisa que guiam
este estudo, acrescentando algumas hipóteses correspondentes às preocupações inicias
em torno do tema. A primeira delas gira em torno de duas funções primordiais da
crítica: o processo de convencimento do leitor (CUNHA, 2004; BORDWELL, 1991;
PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2005) e ainda o ato de compreensão dos filmes
(BORDWELL, 1991), entendido aqui como modo de aproximação das obras, o que não
necessariamente exclui uma série de outras atividades e funções críticas a serem
discutidas a seu tempo no decorrer da tese (tais como os atos de interpretação, avaliação
e ajuizamento). Assim, formulamos nossa primeira questão de pesquisa:

Questão 1: No ambiente online, quais as estratégias retórico-argumentativas mais
recorrentes no exercício crítico para fins de compreensão dos filmes e
posteriormente convencimento do leitor?

A primeira e mais assertiva hipótese que temos é a de que a crítica de cinema
brasileira online possui um corpo heterogêneo – variando entre abordagens de consumo
mais rápido e outras de viés mais aprofundado. Portanto, as estratégias argumentativas
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utilizadas pelos críticos variam em profundidade e complexidade discursiva. Nosso
objetivo não é o de sistematizar ou numerar os tipos de abordagens, mas antes perceber
certas recorrências na prática cotidiana de lançar olhares sobre as obras.
Também estamos cientes de que o ambiente online não foi capaz ainda de
reestruturar a crítica de cinema no sentido de fazer surgir uma maneira inovadora e
particular de lidar com o processo de leitura, compreensão e argumentação sobre os
filmes. O recurso do audiovisual já era utilizado na televisão, por exemplo, apesar de
certamente possuir idiossincrasias na era da convergência midiática. Apostamos,
portanto, que a crítica de cinema online acaba absorvendo os mesmos modelos de
análise discursiva utilizados nos veículos impressos, ainda pelo fato do texto escrito ser
o padrão que se espelha na crítica feita em ambiente online.
E mais ainda, percebemos uma recorrência nos modelos de crítica conteudista
(com foco na temática do filme), formalista (com foco na estrutura estética do filme) e
autoralista (com foco na construção de um cineasta-autor a dotar seus filmes de marcas
estéticas particulares) (BYWATER; SOBCHACK, 1989), sendo estes os principais
métodos empregados para ler e compreender as obras, figuradas nas críticas online.
Formulamos ainda a hipótese de que a crítica de caráter autoralista feita no Brasil, cujos
parâmetros vêm da tradição francesa, possui forte penetração no próprio imaginário
sobre cinema, especialmente sobre os filmes considerados de arte e ensaio, e mais que
isso, tem encontrado identidades próprias no sentido de que alguns críticos ou conjunto
de críticos passem a formular marcas avaliativas particulares a fim de eleger aqueles
que eles consideram verdadeiros autores.
Se os novos meios digitais favorecem uma liberdade editorial e de escrita mais
ampla no exercício crítico, poderemos investigar como tais modelos tradicionais podem
ser manipulados e usados em prol da construção de modos de abordagem que refletem
os mesmo procedimentos usados na crítica feita no passado recente. Sem a intenção de
nos determos exclusivamente nas características imanentes do texto crítico, não
buscamos, mais uma vez, sistematizar com rigor tais modelos, mas antes entender certas
recorrências que nos ajudam a visualizar a maneira como eles surgem na crítica online.
Paralelo a tais formulações hipotéticas, é importante estudar o contexto de
produção e recepção das críticas de cinema nesse novo ambiente online, no sentido de
pensar a critica não somente como objeto de análise textual imanente, mas também em
confluência com o espaço em que ela se insere. Com isso nos alinhamos às premissas
dos estudos de recepção que buscam não descolar o espectador do seu contexto e de sua
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dimensão histórica (STAIGER, 2000; 1992; BORDWELL, 1991), o que coloca o fazer
crítico em confronto direto com os ditames do ambiente online onde ele é feito e por
onde circula, além de estar sujeito ainda às configurações e diretrizes sociais instituídas
dos campos por onde a crítica circula (BOURDIEU, 1996a). Também pensamos aqui
nas discussões acerca das noções sobre crítica de cinema na era digital (FREY, 2015a;
2015b). A partir daí, formulamos uma segunda questão de pesquisa:

Questão 2: De que forma a crítica, radicada em ambiente virtual, modificou ou não
os modos de lidar com a experiência do seu próprio exercício?
No terreno do espaço digital, os fluxos de comunicação, as dimensões do
diálogo, bem com a produção e troca de informação, ganham outras dimensões que
promovem mudanças nas práticas sociais e comunicacionais (LEVY; LEMOS, 2010).
Os críticos de cinema estão agora diante de novas formas de mobilização para a
comunicação via tecnologias digitais diversas, do qual tomam parte o público geral, que
pode ser o seu leitor, mas que é também eles mesmos, impulsionados a se inserir nos
novos moldes de produção de conteúdo, cada vez mais como regra geral. Uma de nossas
hipóteses iniciais é que, mais do que uma alteração na abordagem da argumentação
crítica em si, o ambiente online modificou a relação que o crítico possui com as
plataformas digitais e, consequentemente, na intermediação com os leitores, repensando
aqui as atribuições e papéis da própria crítica e também o seu lugar de mediadora entre a
obra e o público.
A possibilidade de uma interação dinâmica com o público leitor permite que os
críticos estejam mais suscetíveis ao retorno dos leitores, que muitas vezes contrapõe-se
à opinião do crítico. Agora eles estão de posse de ferramentas que lhes permitem dar a
ver publicamente suas próprias posições e valorações sobre as obras e também sobre as
avaliações dos críticos. Assim, formulamos uma próxima hipótese de que a crítica de
cinema estaria menos interessada em persuadir puramente o seu público sobre a
validade de uma determinada obra e estaria mais propícia a uma troca de opiniões e
juízos sobre as obras criticadas. Foi-se o tempo em que havia poucos críticos tidos como
grandes figuras do ofício, capazes de influenciar de modo generalizado uma grande
parcela do público, e ditar certas regras e direcionamentos de gosto e opinião. O que os
críticos buscam, atualmente, é se destacar em meio à profusão de informações que
circulam na rede, no intuito de manter certa autonomia enquanto profissional, também
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em face do volume de vozes críticas que se elevaram com a Internet. A multiplicidade
de vozes críticas que a Internet possibilitou (sejam dos críticos especializados, dos
cinéfilos mais engajados ou mesmo do espectador comum que expõe sua opinião na
rede) produz nos críticos uma mudança de perspectiva em relação ao que se espera de
seu próprio trabalho.
Por fim, é indispensável falar da cada vez maior presença dos recursos
multimidiáticos no fluxo comunicativo que se espalha pela rede. Nossa última hipótese
concentra-se na maneira como as experiências multimídias são capazes de acrescentar
outros modos de engajar a argumentação crítica na web, embora, na experiência da
crítica cinematográfica online nacional, essas estratégias ainda são utilizadas
timidamente. Os recursos de vídeo e áudio representam, para o discursividade sobre
cinema, um modo de se aproximar da própria linguagem do filme para falar dela mesma
(como acontece na crítica literária: a palavra escrita dá conta de discutir o texto escrito).
Dado o momento ainda em adaptação quanto ao uso e apropriação dos meios técnicos
na comunicação online, apesar do sucesso de plataformas como o Youtube, apostamos
que a crítica de cinema ainda tateia um modo de lidar com essas novas possibilidades.
Percurso teórico-metodológico
A partir dessas preocupações e suposições iniciais de pesquisa, nossa
investigação tem como intuito identificar e discutir os princípios retóricoargumentativos que norteiam as avaliações, os juízos de valor e o processo de
compreensão dos filmes, atividades discursivas levadas a diante por parte da crítica
cinematográfica brasileira especializada e radicada no ambiente online. Foi importante
entender que, para tanto, era preciso assumir uma abordagem de pesquisa e análise
interdisciplinar em que pesavam não somente a crítica em si, o produto final, enquanto
marca textual discursiva, mas também o ambiente midiático por onde ela trafega e os
demais agentes que estão envolvidos na criação e propagação dos discursos valorativos
sobre os filmes. Encontramos no universo online e na difusão da cibercultura um espaço
de remodelação em muitos sentidos e válido para a totalidade das práticas
comunicacionais que experienciamos na contemporaneidade.
Ancorado nos estudos de autores como David Bordwell (1991) e Janet Staiger
(2000; 1992), queremos destacar a figura do crítico/espectador, estando ele
necessariamente inserido em um dado contexto. Com isso, podemos pensá-lo como um
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sujeito ativo a analisar e absorver as obras a partir dos conceitos e horizontes
referenciais propiciados por seu lugar em um dado momento histórico, através dos
vestígios de recepção crítica construídos a propósito dos filmes. Staiger (1992) fala em
“leitor histórico” para definir o sujeito ativo que interpreta segundo sua condição de
indivíduo pertencente a um contexto específico que, por sua vez, lhe dota de certos
modos de raciocínio ou marcas de compreensão/interpretação. Segundo a autora, os
estudos de recepção, ao utilizar uma metodologia que leva em consideração somente a
reação do leitor/espectador sobre determinado produto cultural, acaba por representar
esse sujeito de forma “ahistórica”, fora de seu tempo, tornando-o mais um indivíduo
ficcional do que um dado real significativo.
A autora defende que a interpretação de qualquer artefato cultural não possui
significados imanentes no texto, mas sim variações de bases históricas que apontam
para condições sociais, políticas e econômicas que por sua vez interferem nesses
significados; a interpretação seria moldada portanto pelos sujeitos históricos inseridos
num dado contexto social e assim precisam ser estudados a partir de uma abordagem
contextual. Em suas palavras, “eu não interpreto os textos, mas tento uma explicação
histórica do ato de interpretar um texto”3 (STAIGER, 1992, p. 81, tradução nossa).
Importante ainda sublinhar algumas pesquisas brasileiras que, de um modo ou de
outro, estão atentas para este movimento de percepção e análise da crítica para além de
sua constituição imanente, perfazendo um grupo de trabalho em que nós nos
espelhamos. Autores como Regina Gomes (2015), Alexandre Figueirôa (2004), Eliska
Altman (2010) e Maria do Socorro Carvalho (2003; 1999)4 pensam a análise dos textos
críticos a partir de um viés histórico-contextual, buscando encontrar não só nos textos
em si, mas também na sua relação com o momento social, cultural e político em que
foram produzidos, determinadas considerações e inflexões preponderantes para entender
como a crítica recebeu e interpretou os filmes e a produção cinematográfica de sua
época. A recepção, nos seus respectivos contextos, carrega o sentido do alcance
3

Do original: “I would not interpret texts but would attempt a historical explanation of the event of
interpreting a text”.
4
Alexandre Figueirôa (2004) se debruçou sobre a recepção dos filmes do Cinema Novo na França e de
como a crítica francesa endossou o movimento brasileiro; Regina Gomes (2015) estudou os processos
receptivos dos filmes brasileiros que chegaram a Portugal durante quatro décadas; e Eliska Altman (2010)
se deteve nos filmes de Glauber Rocha e Walter Salles no contexto de recepção da América Latina,
pensando as questões de identidades do ser “brasileiro” e/ou “latino”. Já Maria do Socorro Carvalho,
apesar de não lidar exclusivamente com a crítica de cinema como os estudos citados, busca construir um
apanhado histórico que dê conta de entender a Bahia nos anos JK, a efervescência cultural que havia ali, a
fim de estudar como o cinema foi parte constituinte desse momento e como ele se formou ali, também em
consonância com a atuação da crítica, encabeçada pelo trabalho de Walter da Silveira.
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histórico e estético que as películas suscitam, uma vez que é “significativo pensar o
crítico de cinema como um leitor que, ao refletir sobre os filmes, o atualiza na cadeia
histórica receptiva da obra” (GOMES, 2015, p. 53).
Adotaremos a abordagem de análise contextual para dar conta da maneira como
os críticos de cinema aparam-se no fazer cotidiano e também em como eles se movem
pelas possibilidades discursivas de comunicação em ambiente online efervescente. Para
isso, nossa pesquisa bibliográfica inicial parte em busca dos conceitos que lidam com a
crítica de cinema em face do jornalismo cultural e do estado de crise atual da atividade e
da profissão de crítico de cinema, também em confluência com a noção de argumento
de autoridade, os preceitos retóricos, a emergência da cibercultura e os modos através
dos quais a comunicação em rede modifica as relações interpessoais em muitos níveis.
No âmbito crítico, interessa-nos como essa nova ambiência interfere na práxis atual da
atividade discursiva. Tais considerações encontram-se formuladas no primeiro e no
terceiro capítulos da tese, em que se pensa, de modo geral, nas novas perspectivas que
se abrem para a crítica de cinema em face das transformações imputadas pela era
digital.
O segundo passo metodológico consiste em tentar identificar e caracterizar os
espaços da crítica de cinema no Brasil atual como parte do campo cultural para,
posteriormente, circunscrever a ideia de uma crítica especializada que se dá no ambiente
online. Para tanto, nos filiamos a uma perspectiva sociológica, com ênfase nos estudos
de Pierre Bourdieu (2007; 1996a; 1996b) a fim de utilizar as noções de campo de poder,
capitais e habitus para entender melhor o ecossistema midiático em que a crítica se
insere. Diante de um número cada vez mais avolumado de espaços críticos voltados
para a análise crítica dos filmes na web, em graus os mais diversos de profundidade e
intento, foi-se tornando fundamental o entendimento social da crítica de cinema para
definirmos um corpus de pesquisa como foco deste estudo. Assim, chegamos a três sites
de crítica online no Brasil (Cinema em Cena, Cinética e Omelete) sobre os quais nos
debruçamos com maior atenção com o objetivo de investigar uma crítica online
brasileira que se possa dizer especializada, tomando como base os pressupostos
analíticos da teoria dos campos a serem aplicados nos veículos e nas experiências dos
indivíduos críticos. Preparamos e conceituamos este terreno no segundo capítulo deste
trabalho para que no terceiro possamos repensar mais organicamente a concepção de um
novo espaço de produção e recepção dos discursos críticos, agora à luz das discussões
em torno de uma sociologia da crítica de cinema.
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Na segunda parte do trabalho, investimos na análise propriamente dita do
produto crítico e da série de relações que podemos compreender diante da ambiência
online. No capítulo 4, buscamos investigar, com mais atenção e foco, tanto aquilo que
se produz em termos de discursos críticos no trio de veículos em particular, mas
também a sua correlação com o espaço virtual e as mediações estabelecidas com aquilo
que rodeia a crítica de cinema online e os pressupostos das mídias digitais capazes de
remodelar a forma como a crítica de cinema se apresenta. Foi válida também a
realização de entrevistas com os representantes dos sites em que nos detivemos (ver
Apêndice). A perspectiva de uma retórica visual ou mesmo audiovisual nos auxiliou a
pensar nosso objeto de pesquisa de modo mais ampliado e contextualizado.
Um segundo momento de análise se mostrou necessário, desdobrando-se no
capítulo 5, quando percebemos que era preciso partir de algumas questões que ficaram
pendentes na análise dos três sites. Foi preponderante aprofundar algumas discussões a
fim de entender de que maneira a internet potencializa e/ou modifica o papel e o lugar
do crítico de cinema em relação ao público-espectador e na interface entre este e os
filmes analisados. Se anteriormente partimos dos sites e sua forma de engajamento para
entender como a crítica era tratada e formatada ali naqueles ambientes circunscritos à
lógica particular de cada veículo, seguimos depois um caminho inverso: partimos das
questões em torno da crítica online para entender como aqueles e outros veículos
brasileiros similares lidam com a produção e veiculação crítica na esfera digital.
Por fim, seguimos pelas considerações finais em busca de averiguar em que
medida nossas questões de pesquisas e hipóteses estavam em consonância com o
percurso traçado aqui nesta pesquisa. O esforço que fazemos é o de compreender o
estado atual da crítica de cinema independente e especializada, tanto na forma de lidar
com os novos desafios e exigências do ambiente online, como na maneira de estabelecer
a argumentação sobre os filmes, identificando assim a retórica da crítica de cinema
online no Brasil.
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PARTE I
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1. CAMINHOS ARGUMENTATIVOS PARA A CRÍTICA DE CINEMA

No contexto atual de produção, circulação e recepção dos discursos fílmicos, a
crítica de cinema, bem como o jornalismo em geral, tem buscado firmar seu espaço e se
reinventar nas páginas da web. Dentre muitas questões que envolvem essa
“transferência midiática”, lidamos sempre com a dúvida sobre se há de fato uma
continuidade dos processos e estratégias discursivas que vinham sendo desempenhadas
nos veículos impressos ou se existe agora a formação de uma nova maneira de se
produzir crítica de cinema para o online. As aspas ali em cima tentam não ser
generalistas no sentido de nos abrir possibilidades para pensar as diversas práticas em
produção de conteúdo crítico em exercício atualmente, a despeito de uma série de
dúvidas que o termo “transferência” pode suscitar. De imediato, podemos pensar nos
conteúdos dos veículos impressos meramente reproduzidos em suas respectivas páginas
na web funcionando como extensão, ou mera propaganda 5, de seus trabalhos – apesar da
interface online poder conter diversas ferramentas e recursos digitais a complementar o
texto verbal – ou naqueles conteúdos que são produzidos exclusivamente para o formato
e consumo online. É com foco nesse último modo de produção que nossa pesquisa
busca vasculhar as maneiras através das quais a crítica brasileira de cinema lê e ajuiza
sobre os filmes e como ela tem se comportado em tal contexto.
Pensamos cada vez mais que tal tipo de produção busca se desvincular de certas
práticas do discurso clássico da crítica, veiculada nos meios impressos, largamente
associados ao jornalismo cultural. Esse movimento atual surge não como necessidade
de mudança prevista por parte dos críticos ou em prol de uma iniciativa de renovação da
atividade crítica – que de fato não existe enquanto articulação organizada pelos veículos
ou pelos sujeitos, de modo institucionalizado, e mesmo em um âmbito individual
perceptível –, sempre ela tão atacada por sua suposta falta de credibilidade nos dias
correntes e desde muito antes também. Tal modificação deve-se mais pelas exigências
das novas mídias e, principalmente, dos novos leitores-espectadores no universo digital.
Diante da diminuição dos espaços para a análise das obras culturais nos veículos
impressos, consequência direta da própria “decadência” da mídia de papel na
5

Caso clássico é da revista francesa Cahiers du Cinéma, cuja versão online só disponibiliza o sumário das edições
mais recentes e nenhum conteúdo para ser lido online. Serve somente como forma de apresentação do conteúdo de
cada edição a fim de incentivar um provável leitor a comprar a revista nas bancas. O endereço é este aqui:
http://www.cahiersducinema.net/
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contemporaneidade, e perante à crescente vontade de falar de cinema, atrelada ao desejo
do espectador, seja ele cinéfilo ou não, de ler e discutir cinema, a crítica, tal qual o
jornalismo em geral, encontrou nas páginas da web um caminho natural de migração.
Um campo de ocupação inevitável, aprendendo com ele e suas novas ferramentas a lidar
com um ambiente a permitir uma série de possibilidades discursivas para além do texto
escrito, muito embora continue sendo este a forma mais clássica para o exercício da
crítica.
Assim, “para pensar a trajetória da crítica, devemos relacioná-la, ainda, à
evolução dos leitores e espectadores e de suas formas de relação e contato com o
cinema e o jornalismo” (BARRETO, 2005, p. 16). Pretendemos entender a crítica de
cinema no intermédio entre esses dois campos culturais, nem sempre tão simples de
serem delimitados, mas dos quais a crítica toma partido. Buscaremos construir algumas
formulações teóricas que nos permitam entender o novo momento da emergência da
crítica de cinema nos meios digitais.

1.1 Os lugares da crítica de cinema e sua emergência na web

Em 2008, o crítico carioca de cinema José Carlos Avellar organizou o catálogo
especial para o 36º Festival de Cinema de Gramado. Além de reunir material sobre os
homenageados daquela edição do evento, Avellar dedicou algumas páginas para discutir
o papel da crítica cinematográfica. Reuniu textos inéditos e também uma série de
excertos avulsos escritos por críticos importantes (profissionais como Paulo Emilio
Salles Gomes, Walter da Silveira, Jean-Claude Bernardet, Inácio Araújo, dentre outros)
a fim de estimular o debate em torno do assunto. Avellar escreveu, ele mesmo, um
artigo que propunha algumas hipóteses para pensar o entendimento/desentendimento
entre os críticos e o público. O autor resgata um pouco o aparecimento difuso da crítica
de cinema, sempre a associando à própria produção cinematográfica.
Diferente de outras manifestações artísticas, o cinema foi se formatando na
medida mesmo em que os críticos ou os sujeitos que reproduziam os discursos de
recepção das obras – geralmente jornalistas – iam produzindo suas apreciações sobre os
filmes, uma vez que “o cinema, a rigor, era ainda um rascunho quando se fez a primeira
crítica” (AVELLAR, 2008, p. 60). O cinema tinha acabado de ser inventado, ia passar
por profundas modificações técnicas, estéticas, econômicas, de reconhecimento e
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aceitação, de incorporação à vida social do mundo moderno e das comunicações de
massa ao longo do tempo, enfim, traçaria seu percurso como invenção marcante do
começo do século XX. Mas teria sempre como parceiro muito próximo aquilo que se
convencionou chamar crítica de cinema – ela que também se adequou ao sistema de
produção cinematográfica e encontrou uma forma de expressão dentro do campo
jornalístico. Sobre esse processo mútuo de constituição, diz Avellar:

A linguagem cinematográfica surgiu, portanto, de uma conversa
absolutamente indisciplinada entre os filmes e os diferentes textos
produzidos sobre filmes, resenhas, crônicas, críticas, ensaios e
comentários puramente promocionais – uma coisa e outra igualmente
pressionada pelo mecanismo industrial de produção e comercialização
de jornais (AVELLAR, 2008, p. 60).

A crítica foi, portanto, moldando-se a partir de duas estruturas de produção: as
manifestações do cinema propriamente dito e, alimentando-se disso, o jornalismo
cultural feito nas páginas impressas, dispositivo através do qual a crítica tomou forma
cativa, consolidou-se como formato textual dentro do gênero opinativo, seja nos jornais
diários ou nas revistas semanais e mensais, cada qual exigindo formatos e abordagens
específicos, também a partir da linha editorial de cada veículo e do estilo de cada
profissional crítico; enfim, a crítica de cinema evoluiu no decorrer de sua história e,
segundo Avellar (2008), veio a se estabelecer nos periódicos impressos entre a metade
da década de 1940 e a metade da década de 1950, quando “o texto sobre um filme num
jornal ou revista chegou a ser tão vivo e presente quanto o filme na tela – e não só para
o cinéfilo, também para o leitor comum” (AVELLAR, 2008, p. 70).
O surgimento e consolidação dos grandes periódicos dedicados a análises
críticas mais aprofundadas e de teor mais intelectualizado deram-se no pós-Guerra, tais
como as suprarreferenciadas Cahiers du Cinéma, Positif e Sight and Sound. Elas foram
responsáveis pela promoção e status de relevância que a crítica vai alcançar em todo
mundo, a partir de seus embates, das tomadas de posição, das escolhas e preferências
proclamadas nas revistas e nas polêmicas travadas em suas páginas. Exatamente por
essa época, na efervescência das décadas de 1950 e 1960, a crítica amparava-se na
história, religião, ética, psicanálise, antropologia e tantas outras áreas do conhecimento
para constituir a análise de um filme. Discussões ideológicas e desentendimentos de
opinião causavam rachas culturais entre os críticos e intelectuais. Esse é o momento em
que Mattias Frey (2015) declara como “Era de Ouro” da crítica de cinema, e
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consequentemente, do auge da cinefilia, para, nas décadas seguintes, se alcançar, em
pleno domínio dos blockbusters e mesmo da onipresença da televisão, certo declínio da
cultura cinematográfica e da própria crítica.
O que queremos assinalar aqui é a relação por vezes irmanada, mas também
conflitante, da crítica com o jornalismo cultural, tendo a crítica de cinema passado pelo
momento em que se estabeleceu com força e importância nos veículos exclusivos sobre
cinema e não somente estando refém dos diários de assuntos variados. Ambas as formas
de se fazer e circular a crítica continuam existindo até os dias de hoje, mesmo nas
páginas da web. É justamente nesse momento de migração da crítica de cinema para a
Internet que melhor é possível discutir e observar as diferenças de formatação e
comportamento da crítica de cinema em relação ao seu papel enquanto produto
comunicativo e de alcance para determinado público. Antes disso, vejamos como
Rachel Barreto (2005) entende o exercício da crítica em relação às proposições do
jornalismo cultural, tanto o que se faz nos periódicos diários quanto aquele das
publicações especializadas:

Sabemos que a crítica não se confunde em formato ou estilo com as
matérias informativas que compõem o jornal ou a revista, nem mesmo
com as notícias e reportagens informativas sobre temas relacionados à
cultura ou ao cinema. Quando lemos uma crítica, não esperamos um
relato de fatos e acontecimento; esperamos análises, interpretações,
opiniões. Não esperamos um texto anônimo, no qual as marcas da
enunciação são apagadas e de onde a realidade parece nos falar;
esperamos um texto no qual o autor se expõe e nos fala de sua
experiência com um produto cultural, o filme (BARRETO, 2005, p,
67).

Na prática, nem sempre isso acontece. A última edição do ano de 2000 da revista
cinematográfica eletrônica de críticas e ensaios Contracampo foi dedicada à discussão
do fazer crítico, sob o título “A crítica em questão – seu passado, seu presente e seu
futuro”, expondo as preocupações em se discutir o tema por quem nele se inseria na
prática. Curioso ser justamente ali que essa discussão tomou lugar porque a
Contracampo pode ser considerada um dos primeiros veículos online no Brasil
dedicados à profunda reflexão cinematográfica, assumindo o formato de revista
eletrônica dedicada exclusivamente ao cinema 6. Era também um momento em que a
6

A última edição da Contracampo foi ao ar em 2013, justamente em seu número 100. Coincidentemente,
ou não, a derradeira edição foi dedicada à discussão em torno do exercício da crítica cinematográfica,
agora levada adiante por outros sujeitos críticos que estavam à frente da publicação à época.
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Internet começava a conquistar mais adeptos e a atrair cada vez mais pessoas para uma
experiência digital que ia tomando forma e consistência. Naquela edição da revista, o
então crítico Eduardo Valente escreveu um duro manifesto contra o jornalismo cultural
e a relação com a crítica:

Se formos ver pelos nossos principais periódicos de Rio e São Paulo
[...], parece que o crítico é apenas um espectador que viu o filme
antes, que teve acesso a press releases. Sua função é informar
objetivamente o leitor. Quais são os atores, qual o diretor, o que eles
fizeram antes, eles estão bem? Este é um exemplo típico de mau uso
da palavra “crítico”. O que se faz nestes jornais, como em várias
revistas [...] é jornalismo cultural. Não requer formação, não requer
estilo, não requer sequer posicionamento perante o material. Portanto,
não pode ser chamado de crítica. Nos seus casos mais extremos,
demonstra um conhecimento puramente enciclopédico do cinema, mas
não almeja mais nada que o “informar” (VALENTE, 2000, s. p.).

Se antes a grande questão estava concentrada no espaço que os periódicos
impressos iam perdendo e na redução das páginas, ou também na discussão entre a
distinção entre críticas e resenhas, a grosso modo as primeiras tidas como mais
aprofundadas e as outras mais superficiais, podemos inferir que agora o que precisa
estar em pauta é o papel exercido por cada profissional em um momento em que o
crítico de cinema se confunde com o jornalista cultural. Ambos teriam, segundo
Valente, objetivos distintos na constituição de discursos de recepção sobre as obras. E
tal embaraço tem acontecido de modo muito mais nítido nos veículos impressos. Os
jornais têm em seu quadro de funcionários críticos que, na maioria dos casos, escrevem
somente sobre cinema, mas as exigências dos editores estão mais relacionadas a fatos,
curiosidades, descrições, acontecimentos e polêmicas que envolvem o filme em pauta.
São questões que supostamente interessariam mais ao leitor médio do jornal que se
acostumou a ler esse tipo de conteúdo a fim de entender o tipo de filme em questão e se
vale mesmo a pena ir assisti-lo, enquanto o espaço dedicado à avaliação e apreciação
apresenta-se geralmente nas últimas linhas ou diluídas pelo texto, quando de fato
houver. Isso porque “as exigências jornalísticas, com seu espaço minguado e o apego às
regras, nunca bem explicadas, sobre „clareza‟ e „concisão‟, tendem a fazer do trabalho
da crítica – não só de cinema, – algo mecânico” (MAYRINK, 1986, p. 92). Ou seja,
temos nos periódicos diários um texto impelido a ser informativo, objetivo, analítico,
cativante e claro para todos os públicos, tudo isso ao mesmo tempo, o que pode ser visto
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como operação a descaracterizar totalmente a crítica na sua função analítica mais
imediata.
Ramón Carmona (2010), no entanto, defende uma posição menos rígida nessa
divisão, não por discordar de tal distinção, mas por enxergar ali uma possibilidade
múltipla do trabalho do profissional crítico, distinguindo entre o exercício da crítica
especializada, mais propensa ao exercício avaliativo, e da outra “crítica relacionada com
uma realidade mais imediata: a imprensa diária escrita, o rádio e a televisão” 7
(CARMONA, 2010, p. 57, tradução nossa), destacando seu maior interesse na
informação8. São duas maneiras de lidar com a recepção crítica das obras, com
objetivos e públicos distintos, intermediadas pelos imperativos profissionais não da
atividade crítica em si, mas das propostas editoriais dos próprios veículos.
Na web, por outro lado, ainda é difícil definir precisamente o que rege e guia a
produção e circulação do material crítico ali produzido – sempre realizado em grandes
proporções, em níveis distintos de qualidade e bastante pulverizado entre o universo
digital e as centenas de endereços eletrônicos existentes. No entanto, partimos do
pressuposto de que a crítica de cinema feita para o meio digital tem assumido diferentes
caras e planos de ação, ainda que o conteúdo tenha se distanciado do caráter jornalístico
e informativo que muitas vezes se confunde com o texto crítico, algo muito mais
comum nos veículos da imprensa diária, como grandes jornais e revistas semanais. Há
nas páginas da web muitos textos com caráter contextual sobre as obras, mas certas
estratégias discursivas do jornalismo (entrevistas, citações de falas, dados informativos
para situar o leitor, necessidade de falar para um público amplo) são menos presentes
nos espaços online, a menos quando os textos são reproduções do conteúdo publicado
nos meios impressos tradicionais.
O fato de termos na ambiência digital liberdade ilimitada de espaço, não quer
dizer que todos que escrevem sobre cinema na Internet façam textos aprofundados e
análises demoradas e detalhistas. Mesmo que não existam ali necessariamente editores e
instituições jornalísticas que prezem pela informação de caráter noticioso, isso não
impede que os editores de sites e blogues estejam interessados em apostar na
7

Do original: “crítica relacionada con la actualidad más immediata: la prensa diária escrita, la radio y la
television”.
8
Carmona (2010) destaca duas exceções a essa regra: o crítico francês André Bazin e o norte-americano
James Agee, cujo trabalho nos espaços diários ou semanais ultrapassou a mera produção de conteúdo
informativo sobre os filmes e legou “exemplos de crítica cujo rigor os permitiu sobreviver além dos
limites temporais da atualidade” (p. 57, tradução nossa). Do original: “ejemplos de crítica cuyo rigor le ha
permitido sobrevivir más allá de los límites temporales de la actualidad”.
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informação, na abordagem rápida e nas curiosidades sobre as obras. A ideia de um
público leitor na Internet é ainda mais difusa, difícil de definir, categoria que pode
variar muito na concepção dos editores de cada veículo, ou simplesmente não ser bem
uma preocupação de quem escreva na web. Trata-se, então, de um ambiente em que a
produção e circulação de conteúdo receptivo sobre as obras ainda não chegou a uma
espécie de consenso formal e modo de produção estrito, comum a todos os sujeitos.
Em conferência9 ministrada em 2016, o crítico paulista Luiz Zanin Oricchio, há
27 anos escrevendo crítica de cinema no Brasil, fala de sua experiência no processo
atual de mudança. Para ele, não houve, nos jornais impressos, diminuição de espaço
para se falar de cinema, mas sim uma redução para a crítica e o pensamento reflexivo
sobre cinema, que acabou migrando, em grande parte, para os veículos online. No
entanto, ele defende que “os sites e blogues, por melhores que sejam, estão muito longe
de substituir a divulgação de uma crítica ou de um ensaio num veículo de grande
difusão de massa” (ORICCHIO, 2015). Segundo tal pensamento, a crítica online, pela
pulverização natural do próprio ambiente digital, ainda não conseguiu afirmar seu
diálogo com o grande público de modo consistente e sistemático. Ainda segundo
Oricchio, um dos papéis da crítica é o de apresentar ao público obras e cineastas pouco
conhecidos, mas com valores artísticos e culturais notáveis, merecedores atenção. Se
nos veículos impressos é cada vez mais difícil poder escrever sobre as obras que
geralmente chegam timidamente no circuito comercial, dando os veículos mais destaque
a nomes consagrados e já conhecidos do grande público, é a crítica online que mais tem
se engajado nessa função, embora seja ela, em comparação com a mídia impressa, a que
menos tem contato com o grande público. Para o crítico, essa situação justifica em parte
o fato da maioria dos filmes alternativos serem fracassos de bilheteria quando lançados
nos cinemas.
Enfim, o momento parece ser o de transição e ocupação de um espaço ainda a se
explorar, remodelando a atividade crítica do modo como a conhecemos nos veículos
tradicionais, na mesma velocidade com que a própria experiência do cinema – junto à
crescente oferta de conteúdo audiovisual a ser acessado pela televisão e pelos diversos
dispositivos móveis – tem alterado a relação com um novo espectador. Por outro lado,
acreditamos que já seja possível perceber certos modos de consolidação e circulação da
9

A conferência foi apresentada durante a programação dos seminários da 5ª edição do festival Olhar de
Cinema, que acontece em Curitiba, na mesa intitulada “Crítica e curadoria”. O vídeo com a gravação da
conferência pode ser acessado no canal do Youtube do festival através do link:
https://www.youtube.com/watch?v=hKwubayZQLE.
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crítica na ambiência online, na medida em que ela foi ocupando, assim como o
jornalismo de modo geral, os espaços e as possibilidades oferecidas pela Internet. Nosso
intuito aqui é identificar as marcas que caracterizam essa crítica de cinema feita na web
brasileira e os modos pelos quais os sujeitos críticos têm se comportado nesse contexto
a partir das novas demandas que surgem naturalmente. A seleção dos sites e sujeitos
críticos que escolhemos para compor e representar a crítica online no Brasil foi pensada
no sentido de visualizar e entender com mais atenção como a crítica tem se comportado
diante desse cenário ao mesmo tempo acolhedor e desafiador.
Se o título de “crítico” tem sido mal usado por aí, como aponta Valente, ele
mesmo arrisca também uma percepção pessoal sobre o que seria um crítico de cinema
“autêntico”, que remete à ideia muito difundida de uma crítica que se assuma como
outra forma de criação:

Este deve ser, por paradoxal que pareça, um artista. Sim, antes se
confundir as fronteiras entre crítica e arte do que entre crítica e
jornalismo. O crítico ideal é aquele que faz da obra de uma outra
pessoa a matéria prima da sua própria criação artística. Que está, é
verdade, muito ligada à criação literária, mas não somente a ela. O
bom crítico é aquele que cria uma segunda obra, que dialoga com a
primeira. O crítico deve pegar uma obra, colocá-la frente a frente com
sua bagagem de conhecimentos sobre aquela área do saber (e de
preferência, muitas outras áreas), e mais, frente a frente com sua
experiência de vida, e a partir daí criar uma segunda forma de arte,
que deriva sim da primeira, mas que deve ter vida própria. Uma boa
crítica é como uma segunda ficção a partir daquela comentada.
(VALENTE, 2000, s. p.).

Essa discussão remete àquela promovida pelo escritor Oscar Wilde, a respeito da
crítica de arte, já no ano de 1890, através do ensaio “O crítico como artista”, em forma
de diálogo entre dois personagens fictícios que discutem a questão. Ernest alude ao
período helenístico grego como o de grande ápice da produção artística na História da
Humanidade, mas afirma que naquele momento não existiam críticos de arte, ao que seu
amigo de conversa Gilbert replica: “os gregos eram uma nação de críticos de arte”
(WILDE, 1995, p. 1117). Isso porque o personagem defende que a criação artística está
imbuída das faculdades críticas, sendo parte essencial da criação e também do espírito
inventor que deu prosseguimento às inovações artísticas através dos tempos e que
legaram novas maneiras de lidar com a criação artística, pois “é a faculdade crítica que
inventa novas formas” (WILDE, 1995, p. 1123). O oposto também se aplica, uma vez
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que a crítica precisa ser entendida como uma segunda forma de criação a partir daquilo
que o artista oferece ao apreciador:

A única característica de uma coisa bela é que se pode por nela tudo
que se deseje, ver nela tudo quanto se quiser; e a Beleza, que dá à
criação seu elemento universal e estético, faz do crítico, por sua vez,
um criador e murmura mil coisas diferentes que não estavam no
espírito daquele que esculpiu a estátua, pintou o painel ou gravou a
pedra preciosa (WILDE, 1995, p. 1133).

Podemos articular tal pensamento ao fato da criação crítica e das posições
analíticas estarem subordinadas ao olhar subjetivo que os sujeitos lançam sobre as
obras, a fim de completá-las. O próprio Wilde já apresenta a ideia de uma crítica que
acabe por expor os segredos e anseios do próprio crítico, funcionando como uma forma
de autobiografia. Alain Bergala (2008), por sua vez, entende as formas de análise e o ato
de assistir como pressupostos para uma futura posição de criação. Segundo o autor, “há
uma forma de ver e refletir sobre os filmes que constitui uma primeira iniciação à
passagem ao ato. Podemos denominá-la „análise da criação‟” (p. 129). O pesquisador e
pedagogo francês aborda um processo que subtende uma espécie de preparação para o
ato de criação, sendo a análise – que podemos entender aqui como predisposição para a
crítica – uma forma de compreender aquilo que se almeja criar posteriormente.
No Brasil, a ideia de uma criação a partir do trabalho da crítica foi pensada
através do processo de escrita e estudo realizados pelo crítico paulista Jairo Ferreira.
Inicialmente, ele chamou de “cinema de invenção” a produção cinematográfica
brasileira que passava a ser realizada nas imediações da Boca do Lixo paulistana10, que
se frutificou a partir de fins dos anos 1960, dando origem ao chamado Cinema
Marginal. O movimento reuniu nomes como Rogério Sganzerla, Carlos Reichenbach,
Ozualdo Candeias, Andrea Tonacci, José Mojica Marins, Júlio Bressane, entre muitos
outros11. Era não só um crítico atento e animado pela produção que vinha dali, como
10

Segundo Renato Coelho (2015): “Localizada na região central de São Paulo, próxima à Estação da Luz
e Júlio Prestes, a Boca abrigou escritórios de distribuidoras de filmes desde a primeira metade do século
XX. [...] A partir de 1966, com a criação do Instituto Nacional de Cinema (INC) e a consequente
ampliação das políticas de estado voltadas a apoiar o cinema brasileiro, como o aumento da „cota de tela‟,
pequenas distribuidoras começam a investir na produção de filmes, e em 1968 um bom número de
produtoras já estavam com escritórios estabelecidos na Rua do Triumpho e nas suas imediações, e
diversos cineastas e profissionais de cinema passaram a conviver naquela região” (p. 29-30).
11
Em 1986, Jairo Ferreira conseguiu publicar o livro Cinema de invenção, projeto antigo que vinha
preparando desde os anos 1970. O livro é hoje um clássico da literatura sobre o Cinema Marginal, uma
espécie de precursor do assunto, quando pouco se tinha escrito seriamente sobre o tema. No livro, Ferreira
dedica os capítulos para analisar com mais profundidade as obras dos principais cineastas da Boca do
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tinha relações de amizade e afeto com todos aqueles profissionais e pessoas que
circulavam pela Boca do Lixo. Antes mesmo dele se arvorar na direção
cinematográfica, trabalhou nos filmes dos amigos em diversas funções, de corroteirista
a assistente de câmera, montador, ator ou continuísta (COELHO, 2015). Ferreira era
grande entusiasta dos filmes dessa geração de cineastas e enxergava ali uma veia de
experimentação e inovação que trazia novos ares à produção de cinema no Brasil, em
consonância com outras experiências similares de renovação da linguagem
cinematográfica no mundo, em especial o underground norte-americano – daí o apelido
de udigrudi que deu ao Cinema Marginal brasileiro. Estudioso da obra crítica de
Ferreira, Renato Coelho (2015) afirma que o próprio crítico costumava dizer que
“encarava escrever sobre filmes uma forma de fazer cinema” (p. 58) e observa que mais
do que ensaísticos, seus textos aproximavam-se da poesia e do caráter de colagem e
fragmentação, marcas também associadas ao Cinema Marginal. Daí a ideia de uma
“crítica de invenção”, muito próxima da criação artística, que nas palavras do próprio
escritor/artista se definia assim: “crítica criativa: crítica poética: crítica de invenção:
sintonia experimental, visionária & intergalaxial em nosso cinema” (FERREIRA, 1986,
p. 145).
Ainda que esse tipo de proposição, de modo geral, possa apontar muito mais
para uma questão formal que enxergue na crítica de cinema certa vocação para o texto
de caráter ensaístico/poético – muito porque tais discussões remetem à crítica literária,
mas também a certo cinema que inflama experimentações de linguagem –, podemos
aproveitar a provocação e, no contexto das novas mídias e das ferramentas digitais,
buscar perceber certa reinvenção da crítica a partir das formas e modos de apropriação
das ferramentas e possibilidades digitais que os sujeitos críticos passaram a incorporar
no seu cotidiano profissional. Não queremos defender aqui que as mudanças
promovidas pelos meios digitais modificaram a crítica de tal forma que elas passaram a
se apresentar com maior nível de criação, mas antes interrogar de que modo a crítica, já
tomada pelo viés da criação que lhe seria imanente, independente dos suportes e
plataformas em que são difundidas, comporta-se agora em outro contexto marcado pela
confluência digital. Vale o questionamento sobre se essa renovação provocou realmente
mudanças estruturais profundas nos processos referentes à produção e ao consumo da

Lixo, lançando mão da mesma verve poética/ensaística/fragmentada que usava em suas críticas
cotidianas.
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crítica de cinema ou até que ponto as velhas tradições e modos de fazer ainda persistem
nos veículos online.
Se o trabalho do crítico frente à produção de discursos responsivos aos filmes
pode se aproximar do próprio ato de produção/criação, voltamos aqui à questão já
apontada por Avelllar (2008) que destacamos anteriormente: a crítica de cinema
intimamente incorporada à instituição cinematográfica. O autor coloca em questão se
existe de fato uma grande distinção entre fazer filmes e fazer crítica de filmes ou se “o
diretor e o crítico igualmente fazem cinema para pensar a realidade e a realidade/outra
do filme” (p. 74). A ideia de um pensamento crítico, portanto, passa não só pela análise
imanente das obras, mas de todo um contexto através da qual aquela obra é formatada,
assim como a crítica também reflete o ambiente no qual está inserida. A crítica, apesar
de lidar com as produções cinematográficas que chegam de diversas partes do mundo,
com variadas estéticas, propostas e percursos culturais próprios, também possui
importância fundamental quando se debruça sobre os produtos audiovisuais de seu
próprio país, uma vez que ela precisa ser vista como parte integrante daquele campo.
É célebre a comunicação Uma situação colonial? que o crítico Paulo Emilio
Salles Gomes apresentou na Primeira Convenção Nacional da Crítica de Cinema,
realizada em São Paulo em 1960. Ali, ele colocava em pauta a precariedade do cinema
brasileiro, forjando a tese, mais tarde publicada no livro Cinema: trajetória no
subdesenvolvimento, de que vivíamos um momento de mediocridade em termos de
cultura cinematográfica. Paulo Emilio avalia o papel não só dos cineastas, mas dos
diversos setores que compõem a cadeia cinematográfica: produtores, distribuidores,
quadros técnicos e artísticos, cineclubistas, mantenedores de cinematecas e, claro, os
críticos. Estes precisariam se engajar na constituição de um olhar capaz de fazer do
filme nacional uma leitura sustentada nos preceitos de um mesmo processo cultural
compartilhado. Reverberando essa mesma posição, lançando mão das palavras do
crítico e estudioso do cinema brasileiro, Jean-Claude Bernardet, “o crítico não vê de
fora. O texto é produzido dentro do mesmo processo cultural onde se produzem as
obras. Evidente para os textos referentes a filmes brasileiros” (BERNARDET, 1986, p.
35). Só assim a crítica deixa de ser uma “simples conversa pública a respeito de seus
entusiasmos e ojerizas” e poderá contribuir “para fazer secar as fontes de sua alienação
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e operará a própria transcendência a um nível superior de integração e
desenvolvimento” (GOMES, 1960, s. p)12.
A crítica, portanto, assume importância fundamental dentro do campo
cinematográfico, vista como agente que, em uma visão amplificada, tem função de
articular discursos que extrapolem a mera análise do filme para constituir um trabalho
de recepção das obras e dos elementos que a constituem. A História do Cinema é
também a história dos discursos fílmicos que ganharam projeção e destaque no campo,
que firmaram sua força e consistência no cenário cultural, que permaneceram na
memória de um grupo social, e a crítica possui participação nesse processo enquanto
instância de legitimidade das obras e como agente que trafega e é capaz de interferir nos
caminhos possíveis de serem trilhados pelos diferentes sujeitos. A crítica de cinema é
passível de assumir um lugar de articulação complexo na relação com os filmes, sua
cadeia de produção, com as instâncias midiáticas e, consequentemente, com o público.
Não é fácil delimitar os lugares exatos, fronteiras e barreiras que definem o raio
de ação da crítica de cinema, muito por conta da dúvida sobre a existência de uma
instituição crítica constitucionalizada como prática, ancorada por um suporte teórico
preciso e construído historicamente. Por isso pretendemos nos ancorar também em uma
espécie de estudo de sociologia da crítica de cinema, baseada aqui em alguns preceitos
defendidos por Pierre Bourdieu (2007; 1996a; 1996b) para a formulação de sua “teoria
geral dos campos”, sobre os quais iremos nos debruçar com mais atenção no próximo
capítulo desta tese. O conceito mesmo de “campo”, um dos mais importantes
desenvolvidos pelo pesquisador francês, nos ajuda a compreender o lugar de exercício
da crítica, pensando sempre em uma experiência brasileira que agora ganha outra
diretrizes – novas ou não – na ambiência online.
Os campos de produção, dito aqui ainda de modo introdutório, derivam de um
ambiente social autônomo, estabelecido e reconhecido pelos agentes sociais que
trafegam por ele, que compreendem e são capazes de formatar as regras do jogo
enquanto ele mesmo vai sendo jogado, a partir das tomadas de posição, dos percursos
que estabelecem a trajetória dos sujeitos partícipes daquele microcosmo social e das
constantes disputas e relações de poder verificadas no espaço de relações objetivas.
12

O texto de Paulo Emilio apresentado na Convenção de Crítica foi publicado posteriormente no
Suplemento Literário do jornal O Estado de S. Paulo. No entanto, a revista eletrônica Contracampo
resgatou a comunicação original apresentada no encontro juntamente com algumas conclusões que ele
desenvolveu no final do texto e que foram excluídas da versão original publicada no jornal. É desse texto
mais completo que retiramos parte da citação de Paulo Emilio.
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Não se tratam de ambientes encerrados em si mesmos, por isso estão sempre
correlacionados em contraste ou em intersecção com outros campos, o que forma a
cadeia complexa de estrutura social em que vivemos. A ideia de um exercício da crítica
de cinema que trafega entre o campo jornalístico e o campo cinematográfico, cujas
relações e confrontos tentamos estabelecer até aqui – e que será melhor desenhado no
capítulo 2 –, nos parece uma proposição válida de definição que permite discutir os
preceitos e comportamentos da crítica de modo geral. Tal questão verifica-se no
contexto e nas discussões sobre o próprio estatuto da crítica, e mais ainda na nova
ambientação online, a partir dos desafios que lhe são postos no caminho, desde a
adaptação às novas mídias – podemos mesmo dizer dos novos tempos – até a
necessidade de recuperar a posição de autoridade associada à integridade crítica.
O lugar de relevância e tráfego ocupado pela crítica de cinema hoje nas esferas
sociais e midiáticas, ainda mais em um momento de reconfiguração tanto do jornalismo
como da própria produção, consumo e recepção dos produtos cinematográficos e
audiovisuais, tendo em vista a soberania aglutinadora das mídias digitais, da Internet e
do ciberespaço, tudo isso constitui um desafio ao pesquisador por conta da rápida
expansão e alteração de certo modus operandi que rege a vida social. Isso nos deixa
propensos a um estado constante de observação de uma realidade em largo processo de
mudança e transição e exige que sejamos assertivos em identificar os lugares que
acreditamos potenciais em termos de presença e relevância da crítica de cinema. Como
nos ajuda a refletir Avellar (2008):

Pensemos a crítica de cinema como prática não necessariamente
integrada ao sistema de produção e distribuição do audiovisual, nem
como atividade necessariamente jornalística, determinada pelo maior
ou menor espaço em jornais, revistas, rádios e televisões; pensemos a
crítica como atividade integrada à expressão cinematográfica e que
por isso mesmo, como os filmes diante dos novos materiais e
equipamentos digitais, desafiada a explorar esses novos espaços
(AVELLAR, 2008, p. 74).

É nessa articulação da crítica enquanto expressão cinematográfica, dentro agora
do contexto da era digital, que buscaremos analisar os comportamentos e disposições
dos críticos de alguns veículos online brasileiros mais relevantes levando em conta “a
lógica específica do campo como espaço de posições e tomadas de posições atuais e
potenciais” (BOURDIEU, 1996, p. 262), para assim perceber suas dinâmicas de
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funcionamento e relacionamento com outros sujeitos e instituições, bem como notar as
disputas e lutas de poder no seio das relações sociais.
Tais disposições e comportamentos da crítica perpassam, naturalmente, pelas
predisposições à argumentação e às estratégias retóricas, que são inerentes ao ofício de
qualquer profissional crítico. Tal dimensão retórica da prática analítica passa a ganhar
outras nuances, bem como ser questionada e posta em questão, com a emergência da
cibercultura e o poder aglutinador da Internet enquanto espaço de convergência natural,
tanto em termos tecnológicos, como de comportamentos sociais. Veremos adiante como
é possível compreender as disposições da crítica através dos pressupostos da retórica,
uma vez que se trata de uma de nossas preocupações de pesquisa pensar quais as
estratégias argumentativas utilizadas pela crítica de cinema em uma nova ambiência.

1.2 Perspectivas de uma argumentação crítica na era digital

Em um período em que a sociedade grega passou a acrescentar a suas estruturas
sociais e políticas ações que permitiram o surgimento das instâncias democráticas, a
palavra ganha status de instrumento de poder, uma vez que os oradores eram testados e
obtinham prestígio perante o público através da eloquência de seus discursos e de suas
defesas. A capacidade de convencer pela fala não tardará a assumir o nome grego de
techné rhétoriké, ou arte retórica.

O termo grego rhétoriké é afim aos termos retor (orador) e retoreia
(discurso público, eloquência) e significa tanto a arte oratória como a
disciplina que versa essa arte. Contudo, o sentido genuíno do termo
“retórica” só se alcança quando se percebe como a civilização grega se
distinguiu de todas as outras por assentar na palavra pública
(FIDALGO, 2008, p. 1).

A retórica, comumente associada aos estudos e análises dos discursos políticos e
jurídicos, possui um escopo de abrangência a muitas outras áreas do saber. No fundo,
defende-se que a retórica não está atrelada somente aos posicionamentos críticos e de
juízo de valor, como também se presentifica nas mais variadas esferas do discurso.
Roger Silverstone (2002) aponta a retórica como uma dimensão da mídia em si,
servindo também como meio de análise da mesma. O autor defende “a ideia de que os
espaços que a mídia constrói para nós nas esferas pública e privada, em nossos ouvidos,
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olhos e imaginação, são construídos retoricamente” (p. 64). A mídia jornalística factual
e cotidiana dos veículos de informação, por exemplo, segundo o autor, esforça-se para
convencer o público de que as representações da vida social por ela fornecidas são de
fato verdadeiras, confiáveis.
Nossa intenção nesta pesquisa é atrelar esse campo de estudo, tratado como
teoria geral da argumentação, à abordagem e análise da crítica de cinema brasileira feita
no ambiente online. Uma de nossas questões centrais de pesquisa recai sobre a maneira
com a qual a crítica lida com seu exercício constante de apreciação das obras em um
novo contexto de produção, circulação e recepção dos discursos críticos. Sendo eles
uma expressão dotada de forte teor valorativo e de persuasão, os preceitos da retórica
nos parecem pertinentes para questionar os critérios e as estratégias discursivas
utilizados pelos críticos no momento de ajuizamento e leitura das obras, além da busca
pela afirmação de seu lugar de autoridade para proferir juízos, considerações, análises e
avaliações. Queremos abordar resumidamente as principais características, componentes
e discussões que rodeiam os estudos da retórica, perpassando por um caminho repleto
de idiossincrasias, entrelaçando-as com os pressupostos que versam sobre o exercício da
crítica.
Para além das atividades de julgamento, consideração e valoração das obras
artísticas, a crítica também assume sua posição de influência e poder ao reconfigurar,
perante o grande público, os sentidos e percepções dos produtos culturais, mesmo que
cada indivíduo ativo também venha a fazer suas próprias reflexões e chegar a
conclusões particulares sobre as obras de arte. Consideramos aqui as colocações de Tito
Cardoso e Cunha (2004) a identificar no discurso crítico uma predisposição para o uso
de abordagens da retórica como forma de persuasão. Isso porque a interpretação de um
filme exige uma justificação que corrobore os pontos de vista adotados; o ato
hermenêutico, como o autor coloca, solicita então uma argumentação retórica.
É assim que o sujeito crítico procura convencer o leitor de suas proposições, lhes
oferecendo ideias e concepções que fazem parte da visão subjetiva que lança ao produto
criticado. Segundo o autor, “a retórica, entendida como „teoria das formas do discurso‟
ou ainda, e não exclusivamente, como arte/technê da linguagem persuasiva, tem de estar
presente na atividade crítica enquanto atividade discursiva que é” (CUNHA, 2004, p.
93).
É preciso pensar o exercício da crítica das artes em geral ainda como parte
constitutiva do jornalismo cultural – mas não necessariamente atrelado a ele,
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especialmente no ambiente online –, sendo a crítica justamente o ponto de origem do
que veio a ser sua essência. Esse ponto de consolidação está na criação da revista diária
inglesa The Spectator, fundada em 1711, pelos ensaístas Richard Steele e Joseph
Addinson, associada ao surgimento dos grandes centros urbanos13. O objetivo da
publicação era provocar a discussão e reflexão das práticas sociais burguesas e, dentre
outras coisas, sobre o lançamento de obras artísticas e filosóficas através de ensaios e
críticas, principalmente as peças literárias (ANCHIETA, 2006).
A partir do momento em que a análise crítica das obras de arte veio a se tornar
uma das principais marcas desse fazer jornalístico opinativo (há ainda outras produções
discursivas, como a crônica e a resenha), é possível afirmar que uma de suas marcas
essenciais e intrínsecas é o caráter reflexivo, fator diferenciador do jornalismo cultural
em relação às outras editorias jornalísticas: “enquanto o caderno de Economia, de
Cidades, de Política irá noticiar as práticas, o jornalismo cultural irá fazer uma reflexão
sobre essas práticas em suas críticas e crônicas [...]. Todas marcadas pela opinião e pelo
posicionamento reflexivo sobre as práticas sociais” (ANCHIETA, 2006, p. 6). A crítica
das artes, em meio ao jornalismo cultural, lida com um processo muito mais subjetivo
de observação das manifestações culturais.
O fato jornalístico, caracterizado pelas marcas de relevância, atualidade e
novidade dos assuntos factuais, do dia a dia e que seriam de interesse público,
apresentando assim um caráter informativo, diferencia-se do fato cultural, pois este se
alicerça sobre a avaliação e juízo dos produtos culturais disponíveis no ambiente social.
No entanto, como nos lembra José Luís Braga (2006), é certo que mesmo nessa
perspectiva, o jornalismo cultural continua baseando-se em princípios factuais e de
atualidade: critica-se um filme, livro ou disco quando ele acabou de ser lançado, abordase o trabalho de um artista quando ele está sendo apresentando em algum festival, feira
ou evento cultural, ou quando ele ganha um prêmio e se destaca de alguma forma, em
âmbito nacional ou internacional. Mesmo produtos antigos podem voltar a ser objeto de
consideração do crítico, seja um filme que passou pelos cinemas e chega agora em
edição de DVD/BluRay ou na TV, seja um livro que ganha uma nova edição. Mas ainda
é o fator de atualidade que gera o interesse na avaliação e discussão das obras artísticas.

13

Segundo Isabelle Anchieta (2006) esse não foi o primeiro veículo a analisar as obras culturais, mérito
que cabe às publicações impressas The Transactions of the Royal Society of London (1665) e News of
Republic of Letters (1684), mas não o faziam de forma tão consistente e marcante como The Spectator.
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Porém, a pesquisa em que Braga (2006) desenvolve, especificamente, os
preceitos da crítica cinematográfica, é feita com base nos cadernos de cultura de grandes
periódicos factuais impressos na mídia diária. É preciso ver que a emergência dos
veículos online, que nos interessa aqui neste estudo, tem mudado determinadas práticas
de produção e veiculação de material crítico, ao passo que outras permanecem iguais ou
adaptadas a uma nova ambiência. Há aquelas que fazem parte de grupos midiáticos em
que o jornalismo cultural é mais uma de suas editorias, ademais o fato de ser o lugar
onde a crítica de cinema disputa espaço com outras manifestações culturais. No entanto,
é latente o crescimento de endereços virtuais especializados, cujo foco é somente o
cinema ou música, por exemplo, muitas vezes precisando de mais de um crítico para dar
conta das avaliações das obras, comumente aquelas que são lançadas comercialmente no
país.
No universo online, as vozes críticas tem se multiplicado de maneira evidente
(inclusive em várias plataformas, sejam nas redes sociais, através de canais de vídeo e
utilização de arquivos de áudio etc.). Soma-se a isso a voz ativa que o espectador-leitor
passa a ter, corroborando ou confrontando o crítico nas suas avaliações. Mas agora, sem
as limitações de espaço e tempo a que está condicionado o jornalismo cultural impresso,
a crítica de cinema feita na internet é mais livre nas suas posições argumentativas, tem
mais liberdade de escrita e fala – com ausência, inclusive, da figura do redator-chefe,
especialmente no caso dos blogues pessoais e canais particulares de videocríticas em
plataformas como o Youtube – e está menos condicionada a certa linha editorial seguida
pelo veículo. Certamente que os veículos online também cultivam suas linhas editoriais
próprias, talvez nem sempre explícitas com regras rígidas, mas possuem formas mais
flexíveis ao lidar com os conteúdos produzidos e veiculados. Também as possibilidades
dos recursos multimídia, com a utilização dos hiperlinks, imagens, sons e vídeos,
surgem como ferramentas que podem ser incorporadas aos discursos escritos a fim de
oferecer formas de persuasão mais eficientes, alinhadas com o pensamento crítico.
Em meio a essas disputas e novas possibilidades, os princípios argumentativos
permanecem preponderantes na atividade cotidiana dos profissionais críticos porque é a
partir deles que o leitor-espectador vai ser confrontado com determinadas posições
avaliativas. No entanto, a relação com a argumentação ganha agora outros tons. De
acordo com Braga (2006): “Da habilidade cinéfila e redacional do crítico depende o
„convencimento‟ do leitor. Mas esse convencimento não parece ser o objetivo principal
da crítica (embora possa ser do crítico)” (2006, p. 216). Isso porque a crítica não é mais
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vista como aquela que toma para si a tarefa de apontar em definitivo a validade das
obras, sobrepondo-se à opinião dos demais – e mesmo se assim fosse constituiria um
problema diante da quantidade de críticos e, consequentemente, de opiniões sobre uma
mesma peça cultural. Agora, é preciso “trazer os filmes ao nível de objeto explicitado:
destaca-se, fala-se sobre ele, o filme „existe‟” (BRAGA, 2006, p. 217), no sentido de
por evidência aquela obra, discuti-la, posicionando-se valorativamente sobre ela, sem o
peso de oferecer uma leitura acabada e definitiva. É, portanto, mais uma preocupação
em manter um diálogo vivo com o público sobre os produtos culturais.
Ainda assim é o caráter avaliativo que está em jogo quando se colocam tais
produtos em discussão. Os críticos fazem ver seus pontos de vista e defendem suas
posições, em busca de algum tipo de adesão. A dimensão retórica é, portanto,
fundamental ao exercício da crítica quando ela se mostra interessada em oferecer
leituras, interrogar o filme e lhe extrair sentidos que o crítico acredita estarem contidos
na obra (para além das intencionalidades dos realizadores). Lembrando o que diz David
Bordwell: “Interpretação é uma das coisas mais convencionais que os críticos fazem” 14
(1991, p. 40, tradução nossa). Nesse momento, o crítico pode informar sobre aquilo que
vê, contextualizá-lo, colocar questões pertinentes que levem a raciocínios lógicos sobre
a obra e, de certa forma, ensinar também o leitor-espectador a olhar para aquele produto
em evidência. Segundo Cunha (2004) haveria aí uma função pedagógica desempenhada
pelo sujeito crítico que, embasado em Habermas, validaria sua posição de um árbitro
das artes. Após esse ato hermenêutico, é preciso ajuizar sobre suas ponderações e
justificá-las, função agora que pertence ao campo da retórica. É nela que se apresentam
os argumentos com o propósito de convencer o público, tal como explicita o autor:

Por retórica entende-se uma capacidade (dynamis, diz Aristóteles)
discursiva capaz de provar as alegações feitas conquistando assim a
„adesão‟ do destinatário. Essa capacidade assenta sobretudo na
qualidade da argumentação, na força dos seus argumentos. A retórica
como teoria da argumentação (CUNHA, 2004, p. 92).

Cunha chega aqui à unidade fundamental dos estudos da retórica: o argumento.
Todo discurso que estabelece um debate desenvolve-se ao redor do argumento, sendo,
neste caso, a espinha dorsal da fala. Representa não só a ideia central na qual a fala está
baseada, mas serve como ferramenta de mudança social, uma vez que pretende

14

Do original: “Interpretation is one of the most conventional things that film critics do”.
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persuadir uma dada audiência sobre algo. A argumentação, portanto, seria essa maneira
de ordenação dos argumentos a fim de que possam agir favoravelmente sobre os
indivíduos. De acordo com Miklos Liakopoulos: “O termo argumentação se refere a
uma atividade verbal ou escrita que consiste em uma série de afirmações com o objetivo
de justificar, ou refutar, determinada opinião, e persuadir uma audiência”
(LIAKOPOULOS, 2002, p. 219).
Ainda segundo o autor, o argumento, tradicionalmente, possui uma estrutura
inferencial, pois apresenta uma série de afirmações que constituem proposições,
acrescidas de outras afirmações que funcionam como justificativas das afirmações
anteriores. E o argumento também pode ser visto como um produto, quando se refere “à
maneira como os argumentos se tornam parte de uma atividade dentro de um contexto
geral do discurso” (LIAKOPOULOS, 2002, p. 219). A crítica de cinema, então, servese de uma gama de argumentações coerentes no discurso que engendra, a partir das
colocações e juízos levantados, contra ou a favor, para discorrer sobre os filmes, uma
vez que “[...] a questão da crítica se pode converter numa questão de argumentação (o
mesmo é dizer de retórica)” (CUNHA, 2004, p. 89).
Como apontam Philippe Breton e Gilles Gauthier (2001), o interesse pelo
argumento conduz à questão da persuasão, contendo aí uma preocupação moral:
analisam-se os argumentos quando se coloca em questão a legitimidade dos
procedimentos persuasivos e a própria persuasão em si. Nesse sentido, na crítica de
cinema, é possível por em evidência as estratégias discursivo-persuasivas que estão por
trás do ajuizamento crítico sobre os filmes, também questionando o lugar do crítico
enquanto orador que possui determinadas posições (por vezes muito rígidas) sobre as
obras.
Chaïm Perelman (2005; 1993), um dos expoentes da retomada dos estudos de
retórica a partir de meados do século XX15, em parceria com Lucie Olbrechts-Tyteca,

15

Vale lembrar que o revigorar das teorias da argumentação retoma com força ao campo acadêmico
somente em meados do século XX. Coincidentemente, os dois autores responsáveis por esse renascimento
da arte retórica vão lançar seus estudos base no mesmo ano de 1958: Chaïm Perelman, com o Tratado da
Argumentação: a nova retórica, na Bélgica, e Stephen Toulmin, com Os usos do argumento, no Reino
Unido. Porém, segundo Liakopoulos (2002), pela generalidade dos modelos e pela flexibilidade das
estruturas do argumento propostas por Toulmin, sua teoria foi bastante questionada por alguns estudiosos.
Melhor destino teve os pressupostos estabelecidos por Perelman naquilo que ele inaugurou como nova
retórica, renovando uma tipologia de argumentos. Ele retomou as ideias da antiga retórica, especialmente
baseadas em Aristóteles, opondo-se a uma retórica clássica das figuras de estilo que possuíam o claro
intuito de agradar e impressionar um público. Distancia-se também dos preceitos cartesianos que se
fundavam na pura racionalidade e na demonstração da lógica. Porém, como objetivo principal da
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chama atenção para a diferença entre persuadir e convencer, embora o próprio autor
admita que a distinção nem sempre se mostre clara na vida prática. De forma geral, o
convencimento subtende a adesão racional a alguma ideia, enquanto a persuasão está
ligada a uma ação decorrente dessa adesão. Daí que, nesses termos, é possível dizer que
alguém foi convencido de algo, mas não necessariamente persuadido a fazer algo.
Quem busca persuadir, está interessado nos resultados que isso pode causar no seu
interlocutor. Segundo os autores: “A distinção que propomos entre persuasão e
convicção explica indiretamente o vínculo que se costuma estabelecer, ainda que
confusamente, de um lado entre persuasão e ação, do outro entre convicção e
inteligência” (PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2005, p.32). Na crítica de
cinema, a ação mais óbvia que a persuasão incita diz respeito ao encontro do filme por
parte do leitor-espectador (caso ele já não o tenha visto). A crítica é comumente
utilizada como parâmetro de decisão do público sobre qual filme ver, sobre qual obra
vale a pena despender tempo e dinheiro.
O argumento pode ser tomado a partir de uma perspectiva que amplie seu
alcance ao próprio processo de comunicação. Ele está relacionado ao interesse pelas
mensagens e modos de transmissão, entrega e intercâmbio. No âmbito da crítica de
cinema, isso fica exposto nas proposições de alguns autores (PIZA, 2006; COELHO,
2006) que enxergam nela um papel de formadora da opinião do leitor, mais do que uma
tentativa de impor uma dada posição, ajudando esse interlocutor a seguir caminhos
interpretativos menos perceptíveis e mais importantes, ainda que a dimensão da
persuasão não deixe de estar presente no discurso crítico. Assim, “[...] uma boa resenha
deve buscar uma combinação de objetividade, preocupação com autor e o tema” (PIZA,
2006, p. 71), além de trazer reflexão para o público. Regina Gomes acrescenta: “Se a
crítica de cinema tem uma função mediadora entre a obra e o leitor, ela assume seu
papel de informar e paralelamente de formar” (2006, p. 3).
Nesse sentido, o argumento pode ser visto como conteúdo ou uma forma de
conteúdo de comunicação. Para Breton e Gauthier:

Será possível demonstrá-lo, verificando a hipótese histórica segundo a
qual as teorias da argumentação são uma matriz das teorias da
comunicação. [...] afigura-se-nos bastante claro que uma característica
fundamental do argumento – que, a propósito, o distingue
argumentação, Perelman (2005) defende que a eficácia desse discurso se mede não só pela adesão a uma
tese, como pressupõe uma ação pretendida ou, ao menos, a disposição para a ação.
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radicalmente do raciocínio lógico – é o fato de se desenvolver numa
situação de inter-relação. É tal a imbricação que seria possível
defender a ideia da argumentação como nó focal das ciências da
informação e da comunicação (BRETON; GAUTHIER, 2001, p. 12).

Quando os autores falam de uma situação de inter-relação, colocam em
evidência fatores sociológicos que estão imbricados na emergência das teorias da
argumentação vistas nesses moldes. Elas só podem ser livremente usufruídas numa
sociedade laica, democrática e pacífica, longe de sistemas ditatoriais ou totalitários.
Ainda que precise haver um pouco de desconfiança em relação aos diferentes poderes
que constituem as bases político-sociais, a argumentação renega a força, a violência e o
conflito bélico. Pressupõe uma sociedade ao menos pluralista que discuta questões de
importância social latentes e nas quais as decisões são tomadas coletivamente, em
comum acordo por um grupo de indivíduos. Os autores acrescentam que “só há
argumentação quando há desacordo, mas ela impõe uma resolução do desentendimento
por meio da discussão, do debate discursivo, em vez do confronto bélico” (BRETON;
GAUTHIER, 2001, p.13). Mesmo Aristóteles (2012) já dizia, sobre a retórica e a
dialética, que “ambas se ocupam igualmente dos contrários” (p. 10).
A persuasão certamente exige que o orador não esteja sozinho, ela nunca se
desenvolve no vazio, pois “pressupõe, com efeito, um contato de espíritos entre o
orador e o seu auditório” (PERELMAN, 1993, p. 29). De acordo com o autor, as
sociedades que reconhecem a importância desses “contatos” os tornam mesmo
obrigatórios. Isso porque, nas dinâmicas persuasivas, nem sempre o objetivo maior é
dominar o outro através do discurso, sobrepondo-se aos indivíduos, mas antes o de
promover uma maneira de descobrir um saber, encontrar alguma coisa (e uma das
atribuições da boa crítica de cinema é formar espectadores atentos que saibam ler
melhor os filmes, que aprendam a analisá-los de maneira menos superficial). A isso,
Olivier Reboul (2004) chama de função heurística da retórica, ou seja, quando os
embates discursivos entre indivíduos promovem uma descoberta sobre algo:

Num mundo sem evidência, sem demonstração, sem previsão certa,
em nosso mundo humano, o papel da retórica, ao defender esta ou
aquela causa, é esclarecer aquele que deve dar a palavra final.
Contribui – onde não há decisão previamente escrita – para inventar
uma solução. E faz isso instaurando um debate contraditório, só
possível graças a seus “procedimentos”, sem os quais logo
descambaria para o tumulto e a violência (REBOUL, 2004, p. xxi).

45

Mesmo assim, podemos pensar a rigidez de certos atos de persuasão, ainda mais
se há uma necessidade preponderante em convencer alguém de algo – como é o caso
dos confrontos políticos que envolvem, por exemplo, disputas por adesão ou mesmo
votos nas eleições. E vale lembrar que a crítica de cinema é comumente taxada de
arrogante e prepotente por querer “impor” certo julgamento valorativo sobre os filmes.
No entanto, a argumentação pede que se convença através da razão e não de maneira
impositiva. Argumentar, portanto, não é somente afirmar determinados pontos de vista,
mas sustentá-los de forma racional a fim de convencer/persuadir. Além disso, e em
primeira instância, é uma forma de investigação em que se oferecem razões e evidências
inicialmente convincentes para o próprio indivíduo engajado no ato de persuasão
(WESTON, 1996).
Nessa perspectiva, é importante pensar a relação entre a retórica e a
hermenêutica – tida como “a arte de interpretar textos” (REBOUL, 2004, p. xix). De
forma ampliada, ambas são tomadas como teorias de práticas da linguagem e, portanto,
ganham caráter universal (CUNHA, 2004). É o que defende Hans-Georg Gadamer
(1998), para quem “o aspecto retórico e hermenêutico da linguagem humana se
compenetram perfeitamente” (p. 230). Na interlocução que faz das proposições de
Gadamer, Cunha enxerga a compreensão como a problemática fundamental da
hermenêutica, colocando em evidência a questão da “tradução” daquilo que, de alguma
forma, pode ser considerado estranho no campo das significações e precisa ser
desvendado, entendido. Para Gadamer, essa experiência de estranhamento pode ter,
dentre outras coisas, uma consciência estética, que reflete a maneira com que os
indivíduos lidam com a arte em posição de atitude hermenêutica. Segundo o autor:

A consciência estética realiza a possibilidade, que como tal não
podemos negar nem desvalorizar, de abordar a qualidade de um
produto artístico em atitude crítica ou atitude afirmativa; mas isso
significa que nosso próprio juízo prevalece em definitivo sobre a força
afirmativa e a validez daquilo que julgamos (GADAMER, 1998, p.
214).

O próprio autor questiona: onde inserir a reflexão teórica sobre a compreensão
senão na retórica, sendo ela tradição das mais antigas e a única a postular um conceito
de verdade16 que defende o provável, o eikos (verosimile), e a razão comum em
16

Na Grécia Antiga, a busca pela verdade, defendida como princípio básico da retórica por Platão, vai ser
reformulada por Aristóteles, para quem, agora, trata-se de uma “técnica de argumentação do verossímil e
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contraposição às pretensões de demonstração e certeza da ciência? Segundo o teórico,
convencer e persuadir sem a necessidade de uma comprovação ou demonstração faz
parte tanto dos processos interpretativos quanto da retórica e da oratória.
Por outro lado, Cunha também faz ver uma linha divisória que se apresenta nas
proposições de Gadamer acerca da relação entre hermenêutica e retórica. Nas dimensões
da linguagem, elas se expressariam a partir de ferramentas comunicacionais
diferenciadas:

[...] a hermenêutica, diz Gadamer, permanece adstrita às
“manifestações da vida fixadas por escrito”. O seu paradigma [da
hermenêutica] é o da leitura, não o do discurso como na retórica. A
arte do discurso que é a retórica é indiscernível da dimensão da ação
que através do discurso se produz. Os gregos caracterizavam, por
vezes, essa ação como a de “mover a mente”, às vezes até co-movê-la,
movê-la em conjunto. Ação que tem por objetivo obter o assentimento
por parte do interlocutor. Como é o caso do crítico (CUNHA, 2004, p.
94).

A defesa de Gadamer recai sobre a crença de que existe uma maior mobilização
através da oralidade, sendo então uma maneira do orador melhor envolver e persuadir
um auditório, capaz mesmo de comover um público inflamadamente, incitar à ação.
Enquanto isso, a escrita estaria mais próxima dos domínios e aprofundamentos de uma
leitura responsável pela apreensão das ideias suscitadas por uma obra, de sua
interpretação, como é o caso da crítica de cinema. Mas, de qualquer forma, ambas, em
suas interligações, estão a serviço das “estranhezas” que precisam ser desvendadas nos
diversos textos, como observa o autor. No âmbito cinematográfico, a obra fílmica é lida
pelos críticos que proferem juízos sobre os filmes, no meio termo entre essas duas
posições discursivas. Como bem traduz Cunha: “enquanto interpretação, a palavra
crítica dissipa o enigma da obra e enquanto argumentação obtém o assentimento do
público” (CUNHA, 2004, p. 94). Na crítica de cinema praticada nas páginas da web, a
já não da verdade” (BRETON; GAUTHIER, 2001, p. 32). Não existe mais uma resposta absoluta que
deve ser buscada no confronto de posições e argumentos, mas sim uma a ser defendida pelo orador na sua
especificidade, uma vez que empreendemos um ato persuasivo através do discurso “quando mostramos a
verdade ou o que parece a verdade, a partir do que é persuasivo em cada caso particular”
(ARISTÓTELES, 2012, p. 14). A retórica, portanto, passa a ser vista enquanto técnica desenvolvida e
aperfeiçoada pelo orador, que valoriza mais o raciocínio e menos as “paixões”, ao mesmo tempo em que
pode estar a serviço de bons ou maus propósitos. Em complemento, Barthes escreve: “O verossímil é o
que, numa obra ou num discurso, não contradiz nenhuma dessas autoridades. O verossímil não
corresponde fatalmente ao que foi (isto cabe à história) nem ao que deve ser (isto cabe à ciência), mas
simplesmente ao que o público acredita possível e que pode ser bem diferente do real histórico ou do
possível científico” (BARTHES, 2003, p. 190-1).
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palavra, apesar de ainda ser predominante, pode ser acompanhada de imagens ou
mesmo ceder lugar ao discurso visual, que pode responder mais fielmente ao próprio
filme, uma vez que compartilham os mesmos signos linguísticos; mesmo assim, a
palavra não deixa de ser fundamental por constituir a própria matéria-prima da crítica,
mas o crítico agora pode lançar mão de uma série de ferramentas para alcançar essa
mobilização maior do público, mesmo que precise retornar à oralidade – e são cada vez
mais comuns e crescente o número de críticos que têm feito videocríticas e podcats
(programas de áudio) não só sobre os filmes, mas de qualquer assunto relacionado ao
cinema.
Mais detidamente sobre a crítica de cinema, David Bordwell (1991) vai
aproximar a relação desta com a retórica num contexto em que a busca pela
interpretação tem se tornado uma verdadeira obsessão da crítica. Isso se dá
especialmente no pós-Segunda Guerra, a partir das décadas de 1950 e 1960, quando
princípios academicistas de análises fílmicas passaram a ser incorporados pelos meios
de comunicação voltados para o grande público – e não mais restritos às universidades e
escolas de artes e cinema. O viés ensaístico e interpretativo vai passar a ditar o exercício
da crítica e do jornalismo especializado que se fortalece na Europa e nos Estados
Unidos17. Segundo o autor, esses profissionais “imitavam o discurso acadêmico e
influenciaram a emergência de escolas acadêmicas de interpretação”18 (BORDWELL,
1991, p. 22, tradução nossa).
É dessa época que insurgem os movimentos cinematográficos de vanguarda, as
novas “ondas” do cinema de arte europeu e propostas experimentais nos EUA, também
com a propagação da política dos autores, sob a defesa de que determinados cineastas
impregnavam seus filmes de marcas estéticas e temáticas muito particulares. O quadro
de novas perspectivas cinematográficas contribuiu para que a crítica buscasse cada vez
mais “traduzir” as novas propostas para o grande público e criar novos modelos de
leitura para os filmes.
Bordwell fala de uma crítica de “explicação” (“explicatory criticism”),
especialmente quando se enxerga nos filmes não só interpretações mais evidentes, como
também aquelas que estão implicitamente ocultas no discurso cinematográfico. Esse
17

Bordwell (1991) cita algumas dessas famosas publicações: L’Ecran Français, La Revue du Cinéma,
Raccords, Cahiers du Cinéma, Positif e Cinéthique, na França; Sequence, Sight and Sound e Movie, na
Inglaterra; Film Quarterly, Film Culture, Cahiers du Cinema in English e Artforum, nos Estados Unidos.
18
Do original: “imitated academic discourse and influenced the emergence of academic schools of
interpretation”.
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tipo de crítica acredita, portanto, que seu principal objetivo é trazer à tona os
significados implícitos que os filmes “escondem”. O crítico não quer só realizar uma
leitura da obra, mas ser aquele que desvenda as verdadeiras intenções e construções do
texto fílmico, oferecendo mais que uma avaliação valorativa para o espectador-leitor, e
sim uma posição descoberta e construída por ele. À medida que produz um tipo de
interpretação genuína, nova e pessoal, ele busca torná-la convincente para seus
interlocutores, a partir de estratégias persuasivas:

Todos os problemas definidos pela instituição têm uma dimensão
retórica, sendo a demanda por uma interpretação persuasiva a
instância mais óbvia. É, acima de tudo, principalmente através da
retórica que os críticos aprendem processos inferenciais e encontram
exemplares, analogias e esquemas. A retórica também constrói uma
persona crítica e uma audiência implícita 19 (BORDWELL, 1991, p.
34, tradução nossa).

Bordwell (1991) também faz uma distinção entre o objetivo científico,
estabelecido através de um “conhecimento proposicional” (propositional knowledge),
enquanto a retórica produziria um “conhecimento procedimental” (procedural
knowledge), que corresponde à verossimilhança e trata-se de um conhecimento
adquirido nas suas práticas profissionais: “produzir uma interpretação é uma
habilidade”20 (BORDWELL, 1991, p. 250, tradução nossa) É o orador, através do
manejo das estratégias argumentativas, que faz alguma proposição parecer mais válida
que outras, mais valiosa e digna em termos racionais. Quando algo depende de uma
evidência ou demonstração científica, portanto rígida e que negue outras respostas ou
explicações, ela foge aos preceitos da retórica.
Para além do caráter persuasivo da retórica, Bordwell nos faz atentar para a
relação construída entre o crítico e o leitor. Mais que isso, o autor vê atrelado à
construção do discurso crítico uma formatação da figura do crítico-orador enquanto
sujeito que coordena, internamente, um discurso persuasivo a partir de seu
entendimento e escolhas. O autor encontra nas características básicas da retórica uma
maneira de compreender os métodos de ajuizamento e persuasão argumentativa
adotados pelos críticos. Antes disso, porém, é preciso apresentar os cinco cânones
19

Do original: “All the problems set by the institution have a rhetoric dimension, the demand for a
persuasive interpretation being the most obvious instance. It is, moreover, chiefly through rhetoric that
critics learn inferential processes and encounter exemplars, analogies, and schemata. Rhetoric also
constructs a critical persona and an implied audience”.
20
Do original: “Producing an interpretation is a skill”.
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clássicos, estabelecidos desde as contribuições de Aristóteles, caracterizadores do
discurso retórico.
O primeiro é o inventio ou “invenção”, relacionado à construção e escolha dos
argumentos apropriados para cada tese. Segundo Jonh Leach (2003): “As questões
centrais que são invocadas nesse cânone são aquelas que têm a ver com a questão da
origem dos argumentos ou, de maneira mais clássica, como os oradores inventam
argumentos em relação a determinados objetos” (p. 302). Ademais, a “invenção” opera
a partir de outros fundamentos discursivos ou “provas” usadas pelo discurso
argumentativo que podem ser subdivididos em três tipos: o “ethos” (centrado no
estabelecimento de credibilidade do autor), o “pathos” (focado no apelo às emoções e
comoções que se tenta infligir no interlocutor), e o “logos” (que consiste no exame dos
argumentos utilizados para convencer racionalmente o interlocutor de algo). Na
concepção aristotélica, o “ethos” e o “pathos” são de ordem afetiva, enquanto o “logos”
possui um caráter racional (REBOUL, 2004). Tais elementos auxiliam a compreender
as formas com que os discursos persuasivos são criados e desenvolvidos e “fornecem
formas de argumentação que estão presentes em diferentes tipos de discurso persuasivo”
(LEACH, 2003, p. 303).
O segundo cânone é o dipositio ou “disposição” que, por sua vez, explora as
maneiras de organização interna do discurso argumentativo e faz refletir sobre como a
ordem dos argumentos interfere na articulação do discurso e na defesa concebida pelo
orador. Leach coloca a questão: “Poderá tal característica organizacional realmente nos
persuadir de que algumas coisas são mais importantes que outras?” (2003, p. 303).
Há também o elocutio ou “elocução”, relacionando-se ao estilo de cada autor, à
maneira como os discursos são articulados e escritos a partir das marcas pessoais
formatadas e desenvolvidas pelos oradores. Cria-se com isso “uma dimensão complexa
da relação entre forma e conteúdo” (LEACH, 2003, p. 303) e está vinculada à utilização
das figuras de estilo ou figuras de linguagem.
Um quarto cânone é a “ação” que se concentra na maneira como o discurso é
proferido e em “tudo que ele pode implicar em termos de efeitos de voz, mímicas e
gestos” (REBOUL, 2004, p. 44). Segundo Leach (2003) ele diz mais respeito aos
discursos orais, mas pode ser utilizado na análise retórica também para investigar
diferenças em discursos enunciados em meios diferentes (um email e uma
correspondência escrita, por exemplo).
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Por fim, há alguns autores que destacam a “memória” como o último cânone da
retórica. Segundo Reboul (2004), no período romano ela estava associada ao cânone
anterior, o da ação. Mas pode ser considerado em separado, versando sobre o acesso que
o locutor possui ao conteúdo de sua fala, além da sua capacidade de mobilizar a
memória do auditório ou uma memória coletiva.
No âmbito de crítica cinematográfica, Bordwell vai considerar somente as três
primeiras categorias como aplicáveis no exercício da crítica em seu processo de
compreensão ou interpretação dos filmes: inventio, dispositio e elocutio. Nessa
concepção, ele trata “a retórica crítica como um instrumento para tornar as conclusões
de raciocínio crítico atraentes para o público intérprete”21 (BORDWELL, 1991, p. 35,
tradução nossa). E, de forma mais incisiva, aponta para o fato de que muitos desses
aspectos e estratégias já se tornaram convenções da crítica de cinema, o que o autor
chama de uma “retórica institucionalizada” (1991, p. 35) (“institutional rhetoric”, no
original).
Na categoria do inventio, segundo o pesquisador, as provas do “ethos” apelam
para as virtudes pessoais do crítico, naquilo que ele considerou como uma persona
crítica com a qual o profissional é identificado. Ele pode ser um crítico que guia o
consumo rápido do público, um crítico mais passional e cinéfilo, aquele que prefere
destacar filmes menos conhecidos e mais autorais ou um que seja mais rigoroso e
exigente. No mínimo ele precisa ser um expert bem informado tanto quanto um
observador compromissado, o que lhe garante credibilidade diante do público. É
certamente um abalo na dimensão do “ethos” com o qual os críticos de cinema
convivem hoje no seu cotidiano, um momento de reconfiguração e tentativa de
sustentação e afirmação de seu lugar como voz autorizada para falar dos filmes.
Através do “pathos”, o apelo à emoção do leitor se dá pela justificação
valorativa que o crítico emprega ao filme. Positiva ou negativamente, o crítico tentará
emanar as qualidades ou defeitos da obra de forma a reforçar suas teses e pontos de
vista. É nessa circunstância que muitos críticos são acusados de serem taxativos nas
suas posições e defesas, mas reconhece-se ali uma estratégia de persuasão precisa para
fisgar o leitor. A coloquialidade, a espontaneidade e os modos de aproximação menos
formais com os consumidores de críticas têm sido estratégias utilizadas por alguns

21

Do original: “critical rhetoric as an instrument for rendering the conclusions of critical reasoning
attractive to the interpreter‟s audience”.
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sujeitos para cativar a atenção, especialmente a partir das relações tão rápidas e
instantâneas que experimentamos nas relações midiáticas.
Por sua vez, as provas do “logos” precisam demonstrar o sentido, a lógica
ajuizada pelo crítico 22. Nesse ponto, Bordwell distingue duas maneiras em que isso
ocorre: através dos exemplos e dos etimemas. No primeiro caso, o autor chama de
argumentos indutivos ou pseudoindutivos quando o crítico cita uma determinada cena
do filme para exemplificar alguma colocação, ou mesmo citando cenas e exemplos de
outros filmes que sirvam a uma argumentação. Já os etimemas são argumentos
dedutivos ou pseudodedutivos que servem a uma relação lógica entre proposições.
Bordwell clarifica tal conceito de modo simples:
Um bom filme tem um uma propriedade p.
Este filme tem (ou carece) da propriedade p.
Este é um bom (ou mau) filme.
O teórico cita também um conceito aristotélico que faz parte da concepção dos
etimemas: os topoi. Tratam-se de argumentos estereotipados, frases clichês e de efeito
que já estão desgastados no vocabulário crítico, tais como: “vale a pena gastar seu
dinheiro com esse filme”, ou a polarização entre “filme de arte e filme de
entretenimento”.
Na categoria do dispositio, que versa sobre a ordem com que o discurso é
arranjado, Bordwell, ao olhar para a crítica, enxerga uma espécie de modelo que guia os
textos de muitos profissionais. Segundo o autor, a ordem dos argumentos ou
componentes do discurso crítico mais utilizados é essa: abertura com um breve juízo
sobre o filme; sinopse da história; argumentos condensados sobre a lógica da trama, as
atuações, as cenas, as reviravoltas e outras questões específicas ao filme; ampliação com
informações prévias sobre a obra e os principais envolvidos; e reiteração do julgamento.
Para ele, tais componentes não possuem uma ordem rígida e também não são muitos,
por isso suas variações não deixam marcas muito evidentes no texto.
22

A partir das formulações de Aristóteles, a retórica ganha reforço da lógica e também da dialética
porque, nessas práticas do diálogo ordenado, da troca de proposições a fim de convencer o outro, é
preciso usar o argumento lógico com o objetivo de propor e persuadir sobre aquilo que pode ser apreciado
e aceito como provável. Esse raciocínio deve ser rigoroso tanto quanto se espera que sua refutação
também o seja para que se escolha a melhor posição, o melhor caminho a seguir ou adotar. Reboul
(2004), ao falar da dialética aristotélica, compara-a com um jogo em que, no confronto com seu
adversário, vencer significa convencê-lo do seu ponto de vista. No entanto, vale dizer que os conceitos
aristotélicos iam de encontro a uma concepção da dialética trazida por Platão, para quem a finalidade da
dialética era a busca pela verdade e sabedoria. Por outro lado, segundo Aristóteles (2012): “Entendemos
por retórica a capacidade de descobrir o que é adequado a cada caso com o fim de persuadir” (2012, p.
12).
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Nesse caso, a dimensão do elocutio é mais promissora no sentido de criar uma
identidade que diferencie cada profissional, contrapondo-se ao estilo acadêmico, mais
anônimo e padronizado. Ao solidificar um estilo próprio, o crítico acaba criando para si
uma persona à qual se agregam características que marcam seus discursos – e
consequentemente sua forma ver o cinema e o mundo.
Para além de nos ser claro que a crítica de cinema pode ser claramente lida e
construída a partir do viés retórico, Bordwell (1991) consegue demonstrar,
praticamente, a importância do viés argumentativo, fazendo ver no discurso dos críticos
suas principais motivações e idiossincrasias, sem deixar de lhes fazer algumas ressalvas.
Certamente que suas colocações são generalizadas, uma vez que os críticos nem sempre
utilizam dos mesmos padrões ou ferramentas metodológicas e estratégias discursivas
para a formatação de suas posições avaliativas. De toda forma, os princípios de que se
ocupam as teorias da argumentação fazem total sentido na discussão do fazer crítico,
quando tanto se fala de uma crise da crítica e a necessidade de se reformular as práticas
a fim de recuperar o prestígio de que gozava anteriormente. Acentua-se que a
observação e análise da crítica de cinema sob o viés da retórica é um dos muitos olhares
possíveis que podem ser aplicados ao fenômeno. As categorias canônicas da retórica
aristotélica, resgatadas por Bordwell (1991), especialmente as provas do ethos, pathos e
logos, nos parecem chaves metodológicas aplicáveis ao exercício da crítica e que
usaremos como categorias de análise.
É preciso somar-se a isso as particularidades das disposições sociais e os modos
de se movimentar pelos espaços no processo de produção e circulação dos produtos
críticos argumentativos. Veremos no próximo capítulo como a construção social do
crítico de cinema e das diversas competências e habilidades que ele agrega e acumula
em seu ofício cotidiano são importantes para a afirmação do sujeito e para a manutenção
do seu trabalho diante dos imperativos e das novas demandas do mundo conectado.
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2. POR UMA SOCIOLOGIA DA CRÍTICA DE CINEMA

2.1 A crítica de cinema no seio da teoria dos campos

Pretendemos a partir de agora fazer um esforço de pensar a crítica de cinema
realizada no Brasil, especialmente no contexto online, sob a luz da tradição sociológica.
Nosso interesse parte no sentido de circunscrever um conjunto de veículos online
brasileiros que se possam dizer profissionais e especializados, em atividade hoje na
Internet, e como eles se comportam a partir das disposições que surgem nos ambientes
midiáticos por onde a crítica trafega. Também pretendemos estabelecer a propensão à
argumentação retórica como um dos capitais específicos que a crítica de cinema
empreende em sua atividade cotidiana. Os estudos do sociólogo francês Pierre Bourdieu
e sua construção da teoria dos campos desenvolve noções que nos são propícias para
entender a experiência da crítica de cinema online no Brasil, muito embora não
pretendemos aqui abraçar seus conceitos de modo sistemático e rígido, enquanto
proposição metodológica ampliada, mas antes utilizar alguns de seus conceitos para
clarificar o trabalho atual da crítica de cinema brasileira.
Propomos agora o estudo de uma sociologia do ambiente da crítica de cinema
atual no Brasil a fim de compreender e caracterizar o espaço de produção e circulação
de vozes críticas. O aprofundamento nos estudos de Bourdieu (1996a; 1996b; 2007)
mostrou-se fundamental para tal movimento de análise e observação porque conceitos
como os de campo, capitais (culturais, sociais, simbólicos, econômicos, específicos),
habitus, trajetória social e instâncias de consagração podem ser muito bem aplicados ao
nosso fenômeno.
Ao identificar a crítica de cinema como um dos agentes imprescindíveis que
circulam e têm papel fundamental dentro do campo artístico brasileiro (ou
cinematográfico, também em sua interrelação com o campo jornalístico), buscaremos
compreender como ela se configura e interfere nos ambientes de disputas. E mais ainda,
como o campo cinematográfico agregou, historicamente, a crítica de cinema como
elemento fundamental a dialogar com os atores em movimento nos campo. Ao mesmo
tempo, podemos questionar aqui se a própria crítica de cinema já não se configura como
um campo próprio, com suas particularidades institucionalizadas, seus modos de
consagração, sua autonomia garantida e reconhecida pelos indivíduos que atravessam o
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seu caminho. Também não pretendemos defender ou refutar essa hipótese, que fica aqui
como uma ideia para pesquisas futuras e mais aprofundadas na questão, na medida em
que uma construção teórica sobre a crítica de cinema tem sido cada vez mais
imprescindível para a ampliação dos estudos na área e a noção de campo depende de
uma série de fatores estruturais.
Também é fundamental entender como os sujeitos ou instituições críticas
passam a acumular certos capitais em sua trajetória. É a soma de capitais que os tornam
figuras consagradas dentro do(s) campo(s) de poder por onde circulam e se fazem
reconhecer. Assim, será possível identificar um conjunto de endereços eletrônicos de
crítica de cinema no Brasil que se estabelecem como instituições profissionais,
independentes (ou seja, que não estejam vinculados a um grande portal ou jornal
noticioso da mídia impressa ou que reproduza o conteúdo desses veículos),
reconhecidos e consagrados no seio do campo artístico e/ou jornalístico.
Apreender a noção de campo, proposta por Bourdieu, nos parece imprescindível
para situar o lugar atual de movimentação por onde circula a crítica de cinema brasileira
e seus discursos valorativos sobre os filmes, condicionados pelas leis que regem os
campos cinematográfico e/ou artístico e o jornalístico. Vista por um viés sociológico, a
compreensão das práticas sociais não se resume somente à descrição das condições que
permitem o desenvolvimento de certas ações e produções. Tão importante quanto isso, é
preciso “resgatar o agente social que produz as práticas e seu processo de produção”
(GUTIÉRREZ, 1994, p. 7), no seio de um espaço de disputas em torno de materiais
comuns.
Sérgio Miceli (2003) nos ajuda a entender aquilo que Bourdieu propõe como
campo:

Como microcosmos, os campos (filosófico, literário, artístico,
jurídico, religioso, científico etc.) constituem mundos sociais
idênticos, dotados de concentrações de poder e capital, monopólios,
relações de força, conflitos e, ao mesmo tempo, universos de exceção,
quase miraculosos, nos quais as máscaras da razão se encontram
entranhadas a realidade das estruturas e das disposições (MICELI,
2003, p. 72).

Nesse espaço de relações objetivas, formatado historicamente, os diversos atores
e agentes sociais atuam em conformidade com certas regras que estão postas e são
reconhecidas naturalmente por quem toma parte no campo. Todos os agentes possuem
interesses fundamentais em jogo, e o próprio espaço social se estrutura a partir do
55

estado de relações e de forças que se constroem entre os agentes ou entre estes e as
instituições. Ainda segundo Miceli (2003), “o campo pode ser, portanto, exemplificado
como uma „forma de vida‟, ou seja, um espaço social acoplado a um sistema simbólico”
(p. 72-73), uma vez que possuem aspectos dinâmicos e dimensões históricas cujos
limites e relações com outros campos são definidos ao longo do tempo.
Em As regras da arte, lançado em 1992, Bourdieu investigou com profundidade
as idiossincrasias do campo literário francês da segunda metade do século XIX – já
tendo, em outros estudos, destrinchado, em maior ou menor grau de profundidade,
campos como o religioso, o empresarial, o de alta costura, da produção científica etc.
Segundo Louis Pinto (2002) estes estudos caminham no sentido de chamar a atenção
das pesquisas de viés sociológico para uma proposta analítica interessada na
investigação de um “sistema de relações sociais” em que os criadores – neste caso os
escritores – eram definidos por referências a outros indivíduos em um processo extenso
de relações, ações e reações. Assim, define-se que “o campo literário, entendido como
um sistema de posições específicas, é a unidade de análise que permite dar conta de
práticas consideradas, evitando recorrer a fatores externos como o único princípio de
inteligibilidade”23 (PINTO, 2002, p. 81, tradução nossa). Agora, ao contrário, pensa-se
o autor e sua obra como resultados diretos de sua participação no interior do campo
literário, com todas as suas disposições e “regras”.
Pinto, então, formula a ideia de que “o campo, noção crítica, é menos uma „tese‟
do que um método capaz de permitir o manejo das condições e os limites do uso do
raciocínio causal”24 (2002, p. 83, tradução nossa), no sentido de que a compreensão
dessa esfera complexa e cheia de meandros sustenta-se como modo de análise das
instâncias sociais em um espaço de relações objetivas. Não intentamos aqui neste estudo
descrever e problematizar o campo jornalístico e o cinematográfico como um todo, em
seus pormenores e nas suas inúmeras particularidades, disposições, regras e disputas,
mas antes entender como a crítica de cinema brasileira, encontrando agora um caminho
incontornável para o universo digital, pode ser problematizada enquanto atividade
discursiva e argumentativa.

23

Do original: “El campo literario, entendido como un sistema de posiciones específicas, es esa unidad de
análisis que permite dar cuenta de las prácticas consideradas, evitando recurrir a los factores externos
como principio exclusivo de inteligibilidad”.
24
Do original: “El campo, noción crítica, es menos una “tesis” que um método capaz de permitir el
manejo de las condiciones y los limites de uso del razonamiento causal”.
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As lógicas e dinâmicas próprias de qualquer ambiente social estudado precisam
ser entendidas e internalizadas como diretrizes a serem seguidas – e, em alguns casos,
quebradas ou modificadas, embora tais operações sejam raras e de difícil aplicação 25 –,
ainda que tais definições nunca sejam estritamente rígidas. Elas estão em disputa
constante no interior dos campos sociais e sujeitas a revisões e reformulações que se dão
de maneira gradativa e nem sempre perceptível. Bourdieu fala ainda de posições, em
referência ao lugar simbólico que os sujeitos ocupam no campo, sempre tomadas em
referência a outros sujeitos e posições, capazes de identificá-los e situá-los no interior
do próprio campo e das disputas ali estabelecidas. Já as tomadas de posição referem-se
às escolhas e movimentos que os atores perfazem no interior dos campos, demarcando
sua busca constante de reafirmação ou perpetuação do seu lugar no ambiente social.
Portanto, é preciso entender a lógica específica do campo “como espaço de posições e
tomadas de posições atuais e potenciais (espaço dos possíveis)” (BOURDIEU, 1996a, p.
262), a fim de compreender a forma que as forças externas podem assumir. Tais
embates são mediados pelas relações de poder, disputas, conflitos, parcerias, tensões e
todo tipo de configuração relacional que se estabelece entre os agentes (SOUZA, 2014).
A partir dessa perspectiva, as obras e os artistas precisam ser estudados não
enquanto objetos e sujeitos particulares, individualizados num processo de criação
independente. Antes, devem ser vistos envoltos numa complexa rede de relações e
forças a que estão submetidos, obedecendo, eles mesmos, às leis de funcionamento e
transfiguração que regem os campos sociais, pois “o espaço social a ser desvendado é o
das condições de produção e das posições que cada um deles ocupa, do ponto de vista
subjetivo, simbólico, social, político e econômico” (SOUZA, 2014, p. 20). É preciso dar
conta do contexto sem perder de vista a obra em si. As tomadas de posições efetuadas
pelos diversos agentes (sejam os cineastas e produtores, sejam os críticos de cinema,
levando em consideração nosso foco de estudo aqui) são todas elas frutos de pressões
nas suas rotinas diárias, marcadas por disputas, tensões, constrangimentos e relações
diversas que existem entre os vários atores em movimento no campo. Tudo isso
interfere, irremediavelmente, no processo de criação e no interior do conteúdo das
próprias peças artísticas – e também no próprio artefato crítico enquanto produto

25

Bourdieu (1996a) cita as revoluções literárias e artísticas como causadoras de transformações radicais
no espaço de tomadas de posições, resultando em mudanças profundas nas relações de força que
constituem determinado espaço social ou campo.
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discursivo, por sua vez, assumindo-se como produto comunicacional, jornalístico ou
analítico que é em essência.
De modo amplo, a própria migração dos veículos tradicionais impressos para o
online, sejam eles quais forem, configura-se como uma tomada de posição dos agentes
dentro do campo jornalístico, tanto como forma de encontrar ali uma sobrevida para o
conteúdo e trabalho que vêm sendo desenvolvidos na mídia impressa, mas também
como modo de reinvenção e reconfiguração na esfera midiática. No caso da crítica de
cinema, temos hoje tanto a presença na web do conteúdo crítico feito para os grandes
jornais diários e veículos impressos – às vezes em versão estendida, outras vezes
somente como reprodução do conteúdo já pronto –, como também há os veículos que
enxergaram na Internet um lugar de produção e circulação autônomo, ou mesmo
aqueles mais recentes que naturalmente entendem a Internet como um caminho natural
enquanto plataforma midiática basilar para a produção e circulação de conteúdo crítico.
Imaginemos um crítico que possui um site onde escreve regularmente suas
avaliações sobre os filmes. Com a crescente onda de produção de críticas em vídeo, hoje
já popularizadas no Youtube, este crítico percebe que poderia angariar a atenção de um
público mais amplo se oferecesse também esse conteúdo, talvez recuperando um
público que foi perdido por conta do aumento de sujeitos críticos na web. O crítico pode
investir em um formato já existente e utilizado por outros indivíduos, como pode ainda
tentar criar algo diferente dos demais a fim de se destacar no ambiente de disputas. São
tomadas de posição como essas que nos interessam aqui como modo de percepção do
comportamento da crítica de cinema em um meio tão diverso e rico de possibilidades
multimidiáticas. Elas não só constroem a trajetória de um profissional, como revelam o
modo como ele entende a própria essência da crítica cinematográfica e o seu lugar
enquanto produtor dos discursos críticos no ecossistema midiático do qual toma parte.
Nessa “estrutura de trocas sociais [...], ajustada às regras que o definem [que
definem o campo] e que se impõem aos agentes com a força de um constrangimento
lógico e social” (MICELI, 1996, p. 72), os sujeitos partícipes possuem disposições
adquiridas e incorporadas socialmente naquele ambiente, o que Bourdieu denomina de
habitus; ou, nas palavras de Gutiérrez, “um conjunto de relações históricas incorporadas
aos agentes sociais” (1994, p. 10). Segundo Bourdieu (1996b), a noção de habitus é
importante para expressar a unidade de estilo que está relacionada às práticas de um
dado agente ou classes de agentes no interior de certo campo. Nas palavras do sociólogo
francês:
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Os habitus são princípios geradores de práticas distintas e distintivas –
o que o operário come, e sobretudo sua maneira de comer, o esporte
que pratica e sua maneira de praticá-lo, suas opiniões políticas e sua
maneira de expressá-las diferem sistematicamente do consumo ou das
atividades correspondentes do empresário industrial; mas são também
esquemas classificatórios, princípios de classificação, princípios de
visão e de divisão e gostos diferentes (BOURDIEU, 1996b. p. 22).

Ambos os conceitos, de campo e habitus, estão intrinsecamente ligados, pois é
possível compreendê-los um em relação ao outro. É esse espaço social, tais “mundos
idênticos”, que permitem a renovação de “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, de práticas” (BOURDIEU, 1996b, p. 21-22). O habitus se inscreve
nas atitudes específicas adotadas por cada um dos sujeitos nas práticas diárias.
Compreendendo as posições desses sujeitos no campo e as tomadas de posição ou
escolhas que eles fazem, poderemos identificar melhor como se dão tais disposições
adquiridas, ou habitus: “nos sistemas de produção e criação, e nos sistemas de recepção
e consumo, o que é examinado são as escolhas que os agentes fizeram segundo o espaço
de possibilidades existentes” (SOUZA, 2014, p. 20).
Na crítica de cinema, condicionada ao ambiente jornalístico/midiático, cada
profissional escolhe ou é mesmo levado a escrever sobre determinados filmes – no caso
das estreias da semana, por exemplo – em detrimento de outros, vide a grande
quantidade de produções a que se tem acesso hoje em dia; o espaço da crítica pode
variar entre uma delimitação editorial do próprio veículo ou da disposição do crítico em
escrever sobre dada obra – o que está relacionado à própria maneira como cada
indivíduo lida com sua produção discursiva: há os que escrevem longamente e há
aqueles mais rápidos e objetivos; alguns buscam orientar o espectador a partir da
afirmação valorativa dos filmes, outros preferem oferecer interpretações que vão fundo
em determinada particularidade da obra.
É comum que os críticos tenham acesso a certos filmes em ocasiões particulares,
como as cabines de imprensa, sessões específicas realizadas para os profissionais do
jornalismo cultural. Mantêm-se, assim, relações profissionais com as produtoras dos
filmes e com as empresas que executam as cabines. Também em casos de mostras e
festivais de cinemas, os críticos têm acesso garantido às salas de exibição para ver as
obras e, em determinados casos, são convidados pelos produtores dos eventos, com
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despesas de locomoção e hospedagem pagas, a fim de cobrirem os festivais. Na
produção crítica cotidiana, os profissionais formatam seu estilo, desenvolvem métodos
próprios de abordagem discursivas, a partir também do conceito e da linha editorial de
cada veículo, o que interfere na escritura e formatação do texto crítico. Os profissionais
podem também escolher utilizar certas ferramentas digitais para construir discursos com
apelos multimidiáticos, como a exploração de imagens e vídeos, a própria feitura de
videocríticas ou podcasts particulares etc.
Esses são alguns exemplos de relações e acordos, possibilidades e caminhos,
explícitos ou implícitos, a se conjugar no campo, ou seja, são tomadas de posição com
os quais os críticos de cinema lidam constantemente na sua área de atuação. Para
Bourdieu (1996b, p. 64): “cada produtor, escritor, artista, sábio, constrói seu próprio
projeto criador em função de sua percepção das possibilidades disponíveis, oferecidas
pelas categorias de percepção e de apreciação”. Tais indivíduos entram no jogo e
aceitam jogar com suas regras, disposições e possibilidades inerentes ao próprio jogo, já
instituídas socialmente e reconhecidas por todos como “coisas a fazer, formas a criar,
maneiras a inventar” (BOURDIEU, 1996b, p. 65).
O conjunto de tomadas de posições dos sujeitos no interior dos campos no
decorrer do tempo acaba por constituir a trajetória dos indivíduos, singularizada por
suas escolhas. É a partir do histórico dos relacionamentos com as instituições e com os
respectivos agentes que os sujeitos buscam conquistar melhores posições no ambiente
social, compensação econômica e também construir uma autonomia a ser reconhecida
pelos demais atores sociais que partilham as mesmas disposições no campo. Podemos
reconhecer nessas proposições uma proximidade com a noção de autoridade, proposta
por Frey (2015a), e a do ethos aristotélico resgatada por Bordwell (1991), pensando as
particularidades da crítica de cinema. A autoridade crítica refere-se à “posição textual
que supõe o privilégio de falar sobre um determinado assunto e é afirmada pelos críticos
e tacitamente concedida por seus leitores”26 (FREY, 2015a, p. 18, tradução nossa), além
de se constituir como um exercício constante de manutenção desse mesmo status no
ambiente midiático, especialmente em momentos de transição que apontam para
mudanças e rupturas como os atuais, mais propensos às crises e abalos (veremos mais
sobre isso no próximo capítulo). Por sua vez, o ethos aristotélico resgatado por
Bordwell supõe o estabelecimento de uma expertise já que “os apelos centrados no
26

Do original: “textual position that assumes the privilege to speak on a certain matter and is asserted by
critics and tacitly granted by their readers”.
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ethos criam uma persona crítica – um papel (partidário, juiz, analista) e um conjunto de
atributos (rigor, equidade, erudição)”27 (BORDWELL, 1991, p. 206, tradução nossa)
que acabam por caracterizar o trabalho, a escrita e a postura do crítico. São modos
através dos quais os críticos se revelam a partir do seu discurso justamente enquanto
voz autorizada e apropriada para falar, analisar, fazer inferências e avalizar os filmes.
A necessidade de reinvenção da crítica na era da convergência e da cibercultura
é propícia para a observação de como os críticos têm se comportado para criar e manter
a autonomia e a autoridade no espaço de disputas, dimensionando-se enquanto voz
relevante nos ambientes. Tais comportamentos estão relacionados às escolhas e
preferências que cada indivíduo toma no seu percurso profissional e pessoal. Segundo
Bourdieu (1996a):

Toda trajetória social deve ser compreendida como uma maneira
singular de percorrer o espaço social, onde se exprimem as
disposições do habitus; cada deslocamento para uma nova posição,
enquanto implica a exclusão de um conjunto mais ou menos vasto de
posições substituíveis e, com isso, um fechamento irreversível do
leque dos possíveis inicialmente compatíveis, marca uma etapa de
envelhecimento social que se poderia medir pelo número dessas
alternativas decisivas, bifurcações da árvore com incontáveis galhos
mortos que representa a história de uma vida (BOURDIEU, 1996a, p.
292).

Esse é um processo importante na concepção metodológica adotada por
Bourdieu porque faz ver o que está sendo posto em jogo pelo campo e pelos sujeitos
que nele tomam parte, um exercício entre aquilo que se faz e o que se deixa de fazer.
Louis Pinto (2002) lembra que uma das propriedades fundamentais do campo é a de
“submeter os criadores a uma aposta específica, que não é outra senão a conquista da
forma de legitimidade associada ao campo”28 (p. 80, tradução nossa). Está, portanto, no
cerne da circulação pelo campo as ações afirmativas dos agentes, ou é isso que se espera
deles. O direito dos possíveis corresponde às possibilidades várias de movimento à
disposição de cada sujeito no campo e, em seu conjunto, perfazem uma imagem daquilo
que eles buscam conseguir e conquistar. Em outras palavras, quais capitais eles
acumulam e quais desejam acumular no decorrer de sua trajetória a fim de criar ou

27

Do original: “ethos-centered appeals create the critic's persona-a role (Partisan, Judge, Analyst) and a
set of attributes (rigor, fairness, erudition)”.
28
Do original: “someter a los creadores a una apuesta específica, que no es otra que la conquista de la
forma de legitimidad asociada con el campo”.
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fortalecer o nível de autoridade, autonomia e respaldo diante dos outros atores que estão
em constante movimento.
De forma geral, os campos se definem por aquilo que está em jogo e pelos
interesses específicos dos mesmos. A estrutura de um campo é um estado das relações
de força entre agentes e instituições diversas. É o senso de investimento de cada
indivíduo que direciona a maneira de lidar com as possibilidades do campo e com as
apostas que se faz ou se pode fazer em determinados momentos, de determinadas
maneiras, para se alcançar certos objetivos. Nas formulações de Bourdieu (1996a, p.
24):
Campo de forças possíveis, que se exercem sobre todos os corpos que
nele podem entrar, o campo do poder é também um campo de lutas, e
talvez, a esse título, comparado a um jogo: as disposições, ou seja, o
conjunto das propriedades incorporadas, inclusive a elegância, a
naturalidade ou mesmo a beleza, e o capital sob suas diversas formas,
econômica, cultural, social, constituem trunfos que vão comandar a
maneira de jogar e o sucesso no jogo.

Na medida em que há jogadores dispostos a jogarem o jogo, colocando nos
termos usados por Bourdieu, eles passam a crer nos caminhos possíveis e nas
recompensas que se instauram em meio às disputas que se perfazem ali. Aqui, é
importante acrescentar a noção de capital desenvolvida por Bourdieu como elemento
preponderante para se entender as disputas que são travadas no interior dos campos.
Segundo Gutiérrez: “Capital pode ser definido como um conjunto de bens
acumulados que se produzem, se distribuem, se consomem, se invertem e se perdem.
[...] Os campos sociais podem ser considerados como mercados de capitais específicos”
(1994, p. 17). Para Bourdieu, o capital abandona sua conotação puramente econômica,
enraizada pelos estudos de viés marxista, para designar qualquer tipo de bem ou recurso
suscetível de acumulação. Comumente, é em torno dele que se constituem processos de
produção, distribuição e consumo; um mercado, portanto. É também o acúmulo de
capitais que auxilia a ditar o grau de autonomia dos sujeitos no campo.
Para os críticos de cinema, que operam numa intersecção de campos – o
cinematográfico e o jornalístico –, os capitais podem ser assim observados brevemente:
capitais culturais, através do reconhecimento como sujeitos que acumulam saberes
sobre o cinema e por isso se constituem como vozes ativas “autorizadas” a analisar os
filmes; capitais sociais, através do fortalecimento de um círculo de relações e uma boa
rede de contatos, tanto no campo cinematográfico quanto jornalístico, o que permite sua
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movimentação e acesso aos bens e recursos necessários para o fazer crítico; capitais
simbólicos, a partir do prestígio conseguido perante o público e os colegas de profissão,
tido, talvez, como a forma de reconhecimento pela qual o crítico se coloca como tal no
campo; e econômico, relacionado ao retorno financeiro que adquirem com seu trabalho
– aqui vale lembrar que muitos críticos, a despeito dos diversos capitais acumulados,
lucram financeiramente ao tomar parte de outras atividades correlatas, como participar
de palestras e encontros, compor seleções de curadoria ou júris de premiação de mostras
e festivais, oferecer cursos, escrever livros de cinema etc.
Certamente que os referidos capitais estão entrelaçados no processo de acúmulo
e na própria trajetória que cada indivíduo molda – seja em qualquer tipo de experiência
social – e precisam ser observados em conjunto. É desse cruzamento que podemos
visualizar, da seguinte forma, um gráfico que correlaciona as duas instâncias de modo a
estabelecer uma relação cartesiana como modo de medir o grau de “especialização” dos
críticos de cinema. Vejamos:

Gráfico 1: Formação da autoridade crítica

A equação proporcional que se forma a partir do cruzamento entre o acúmulo de
capitais e a trajetória social dos indivíduos em disputa no campo traça uma linha
diagonal que nos permite perceber o lugar de destaque que os críticos podem alcançar
no campo. Quanto mais capitais somados e quanto mais experiência acumulada no
tempo, maior é a propensão para que os sujeitos críticos alcancem autonomia, segurança
e relevância diante dos demais agentes que perfazem o(s) campo(s). Nas proposições de
Mattias Frey (2015a; 2015b) está em jogo aí a constituição de uma autoridade crítica
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que faz diferença nos modos de engajamento das competências retórico-argumentativas
utilizadas pelos profissionais no exercício cotidiano da crítica. Isso chama atenção tanto
de um público específico, como também dos demais críticos a reconhecerem a
autoridade de seus pares.
Destacamos aí, no entanto, que o crítico especializado ou profissional precisa
estar em constante movimentação, em busca de afirmação e solidificação do seu status a
fim de garantir posições privilegiadas e reconhecíveis. Por isso a seta que o relaciona
com os críticos amadores ou os comentadores possui duplo vetor, uma vez que as
conquistas podem ser perdidas ou sua autoridade pode se tornar obsoleta, ultrapassada.
As mudanças constantes no cenário cinematográfico e jornalístico, a emergência da
cibercultura, a migração das mídias impressas para as digitais, enfim, todas as alterações
estruturais que experienciamos no contexto comunicacional contemporâneo são capazes
de modificar os padrões que norteiam a constituição dos capitais a serem perseguidos.
As manipulações das ferramentas online, o uso inteligente de links e hiperlinks ou de
recursos audiovisuais, por exemplo, podem acentuar o valor argumentativo dos
discursos críticos e diferenciá-los enquanto experiências renovadoras ou mesmo
condizentes com os novos tempos, promovendo uma maior atenção ao trabalho de um
crítico específico. Seja como for a relação que cada profissional estabelece com as
particularidades do seu ofício, as tomadas de posição, agora tendo no horizonte as
facetas da comunicação digital, são fundamentais para que cada um busque um
movimento ascendente de consolidação da autoridade dentro do campo.
No fundo, é sempre mais difícil atualmente traçar a linha que separa os domínios
e competências entre o amadorismo e o profissionalismo de determinados sujeitos ou
instituições críticas. A quantidade crescente de sujeitos que produzem crítica torna o
conjunto por demais heterogêneo e cheio de nuances. Além dos capitais e da trajetória
social percorrida, é na conformação do habitus que os sujeitos inserem-se no campo –
sejam eles amadores ou já experientes. Aprende-se a lidar com os acordos que fazem
parte da atividade, bem como são capazes de também rompê-los, atualizá-los. Todos
esses movimentos são modos de disputa que são travadas nas relações constituídas a
partir da entrada dos sujeitos no espaço dos possíveis.
Veremos mais adiante, no fim deste capítulo e na análise que empreenderemos
no próximo, como o entendimento das particularidades dos capitais em jogo é
importante para delimitarmos os lugares por onde trafega a crítica de cinema online no
Brasil, suas tomadas de posição e seus níveis de autoridade no campo. Buscaremos
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desenhar o espaço que compreende a atividade critica no Brasil, em meio ao
ecossistema midiático moldado na web, também partindo de uma progressão histórica
da tradição crítica brasileira, e como ela caminha em direção à configuração do
ambiente online. A percepção dos capitais é importante ainda para elegermos os
veículos da crítica que se constituem como faróis que guiarão o percurso de análise.

2.1.1 O capital específico da crítica de cinema
Antes de partimos para a apresentação e compreensão do quadro da crítica
cinematográfica configurada na mídia brasileira, queremos destacar uma particularidade
no estudo dos capitais sociais. É possível identificar nas formulações de Bourdieu a
ideia de um capital específico, intrínseco a um determinado sujeito ou grupo a partir das
disposições encontradas no interior do(s) campo(s). Quem detém esse tipo de capital
consegue manter ou adquirir novas posições no ambiente de disputas, também sendo
bem-visto pelos seus pares e pelos demais agentes uma vez que depende do talento do
sujeito em manipular tal recurso. Apostamos aqui que um dos capitais específicos
associados à crítica de cinema – e à atividade crítica de forma geral – é a capacidade de
argumentação, também em função das formulações retóricas que envolvem o campo de
atuação dos que lidam com o discurso persuasivo.
Consideramos as proposições de Tito Cardoso e Cunha (2004) que identifica no
discurso crítico uma predisposição para o uso de abordagens da retórica como forma de
persuasão. Isso porque a interpretação de um filme exige uma justificação que corrobore
os pontos de vista adotados; o ato hermenêutico, como o autor indica, solicita então uma
argumentação retórica.
É assim que o sujeito crítico procura convencer o leitor de suas proposições, lhes
oferecendo ideias e concepções que fazem parte da visão subjetiva lançada sobre o
produto criticado. Segundo o autor, “a retórica, entendida como „teoria das formas do
discurso‟ ou ainda, e não exclusivamente, como arte/technê da linguagem persuasiva,
tem de estar presente na atividade crítica enquanto atividade discursiva que é”
(CUNHA, 2004, p. 93).
Para além das atividades de julgamento, consideração, valoração e avaliação das
obras artísticas, a crítica de cinema também assume sua posição de influência e poder na
direção de reconfigurar os sentidos dos produtos culturais diante do público, mesmo que
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cada pessoa também venha a traçar suas próprias conclusões sobre as obras. Nas
ponderações de Perelman (2005): “Enquanto o orador argumenta, o ouvinte, por sua
vez, ficará inclinado a argumentar espontaneamente acerca desse discurso, a fim de
tomar uma atitude a seu respeito, de determinar o crédito que lhe deve dar”
(PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2005, p. 213). Na relação entre crítico e leitor
contemporâneos, o lugar de fala do primeiro poderá sempre ser questionado pelo
segundo, que agora, mais do que antes, possui ferramentas digitais para se pronunciar e
expor suas próprias ideias e conceitos, podendo aceitar ou recusar a palavra do outro. O
crítico também vai poder utilizar as ferramentas da comunicação digital para afirmar
suas posições. É na competência da argumentação que reside a força do trabalho crítico
em provocar seu interlocutor, angariar sua atenção, fazendo-se de ponte entre a obra e o
espectador-leitor que reage ao filme e à crítica, expandido seu pensamento sobre ambos,
mesmo que seja para refutar as considerações do profissional. Assim, segundo Cunha:
A expressão “discurso crítico” entende-se aqui quase sempre num
sentido relativamente restrito. Trata-se sobretudo do discurso/texto
que enuncia ou exprime um juízo de valor argumentado, isto é um
juízo de valor cuja validade se pretende medir pelo grau de convicção
que suscitou no seu (auditório) destinatário. O processo argumentativo
que daí resulta constitui-se como justificação da alegação valorativa
ou interpretativa (uma vez que também à crítica cabe e é solicitada a
interpretação) da obra artística (CUNHA, 2004, p. 9).

A dimensão retórica é, portanto, fundamental ao exercício da crítica por oferecer
leituras, interrogar o filme e lhe extrair sentidos que o sujeito crítico acredita estarem
contidos na obra (para além das intencionalidades dos realizadores). Nesse momento, o
crítico pode informar sobre aquilo que vê, contextualizar, levantar questões pertinentes
que levem a raciocínios lógicos e, em alguma medida, ensinar o leitor-espectador a
olhar com maior atenção para certo detalhe daquele produto em evidência. Segundo
Cunha (2004) haveria aí uma função pedagógica desempenhada pelo crítico que
validaria sua posição de árbitro das artes. Após o ato hermenêutico, é preciso ajuizar
sobre as ponderações e justificá-las, função agora pertencente ao campo da retórica.
David Bordwell (1991) afirma que a interpretação é das operações mais comuns
levadas adiante pelos críticos, sendo confundida também com o ato mais amplificado e
menos exigente da compreensão dos filmes. Por sua vez, Noël Carroll (2009) insiste na
avaliação como procedimento que a crítica de cinema nunca abandonou na prática,
mesmo que muitos profissionais reneguem tal posição. No entanto, tais operações
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discursivas continuarão a marcar presença nos discursos críticos mesmo quando eles são
transferidos para os meios digitais e para os contextos da cibercultura – o que não
significa dizer que elas são menos importantes. O que está mais passível de mudanças
nesta fase transitória, porém, é a dimensão retórica enquanto postura crítica diante das
obras e das relações estabelecidas entre os agentes do campo e as instituições (críticas e
cinematográficas). Os capitais específicos nascem da própria experiência com o campo
e do amadurecimento das competências de cada indivíduo, relacionadas às habilidades
do fazer em ambientes distintos, mas também com apoio do ferramental técnico e
operacional disponíveis nos meios. Portanto, queremos pensar aqui a argumentação
retórica como capital específico da crítica de cinema em um momento em que ela vem
se abrindo a outras possibilidades no ecossistema midiático digital.
É importante resgatar uma de nossas questões de pesquisa que indaga sobre a
maneira como a crítica, radicada em um ambiente virtual, modificou ou não os modos
de lidar com sua própria experiência cotidiana ao se defrontar com os filmes. Uma vez
estabelecida que as operações de avaliação, valoração, interpretação e compreensão
estão relacionadas às competências retóricas da argumentação, é possível apostar que,
em alguma medida, as estratégias retóricas também podem entrar na conta da
reformulação e adaptação aos novos meios – algo que buscaremos identificar no
processo analítico mais detalhado que faremos na segunda parte da tese. Por ora,
trabalhamos com as hipóteses de que tanto a relação do crítico com o leitor foi abalada e
ganhou outros contornos a partir da participação maior do público nos debates sobre as
obras, como ainda apostamos que as experiências multimídias injetaram algum tipo de
sobrevida às táticas argumentativas que os críticos elaboram – nasce assim uma espécie
de capital retórico-discursivo online –, ainda que na experiência da crítica
cinematográfica digital no Brasil tais ferramentas ainda sejam utilizadas de modo
tímido.
Através da atividade discursiva que se estabelece a partir do capital retóricodiscursivo dos sujeitos, chamamos atenção aqui para uma das consequências dos
discursos críticos: a consagração das obras e dos artistas no campo cinematográfico, ou
o seu inverso. No processo de consagração, Bourdieu observa que geralmente olha-se
somente para o criador e esquece-se de perguntar quem “criou” esse criador e suas
circunstâncias de produção. Como aponta o autor: “Basta levantar a questão proibida
para perceber que o artista que faz a obra é ele próprio feito, no seio do campo de
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produção, por todo o conjunto daqueles que contribuem para o „descobrir‟ e consagrar
enquanto artista „conhecido‟ e reconhecido” (BOURDIEU, 1996a, p. 193).
A crítica de cinema, portanto, assume função importante na valoração dos
cineastas e seus filmes, na denominação daqueles indivíduos que serão elevados ao
cargo de “autor” de suas obras, pois a atividade crítica caracteriza-se pela posição
valorativa sobre elas – ainda que outras instâncias também façam parte desse processo,
como as premiações, os pares e mesmo o público através das bilheterias. Vale ponderar
aqui que o nível de influência e de poder da crítica em consagrar autores e obras já foi
muito maior tempos atrás. Em conjunto, juízos positivos ou negativos pode
(des)favorecer certos filmes e seus realizadores. O prestígio e a soma de capitais que
certos críticos possuem ajudam a tornar essa valoração maior ou menor perante o
público. É menos a obra em si mesma que consagra os artistas – ainda que seja através
dela que se reconheça tal fato – e mais pelas mãos dos sujeitos que operam as diversas
ferramentas discursivas no campo, pois “o princípio da eficácia dos atos de consagração
reside no próprio campo” (BOURDIEU, 1996a, p. 195).
A ciência das obras formulada por Bourdieu tende a uma abordagem que
enfrenta a oposição entre as marcas internas e externas às obras, ou seja, um confronto
constante dentro e fora das instâncias do campo de produção:

A análise das obras culturais tem por objetivo a correspondência entre
duas estruturas homólogas, a estrutura das obras (isto é, dos gêneros,
mas também das formas, dos estilos e dos temas etc.) e a estrutura do
campo literário (ou artístico, científico, jurídico etc.), campo de forças
que é inseparavelmente um campo de lutas (BOURDIEU, 1996b, p.
63).

Pensar a crítica de cinema a partir de uma sociologia das práticas relacionadas
aos bens culturais representa um caminho importante para a questão que nos mobiliza: a
concepção e movimentação de uma crítica de cinema especializada feita no Brasil no
ambiente online. Os conceitos propostos por Bourdieu nos ajudarão a compreender
melhor os funcionamentos, regras, leis, disposições e tomadas de posições a que a
crítica de cinema está sujeita no cotidiano e no processo de reconquista da autoridade.
Também a noção de que a atividade crítica encontra-se numa intersecção entre os
campos cinematográfico e jornalístico nos alerta para a percepção que está circunscrita
ora em um, ora em outro espaço, ainda que compartilhem bens comuns, e sujeita às suas
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particularidades e exigências próprias. Vejamos como podemos visualizar isso no
seguinte gráfico:

Gráfico 2: Intersecção entre campos

O trabalho do crítico, por estar muito atrelado à escrita, pode ser visto como
tarefa solitária; a grosso modo, é preciso transformar em palavras aquilo que o filmes
vistos suscitam em termos de pensamento racional e subjetivo – se essa é uma das
funções primeiras dos críticos, não pode ser encarada como a única se pensarmos na
importância constitutiva de um espaço de reflexões sobre o cinema a ser realizada em
diversas situações. Enquanto inserido nas instâncias cinematográficas, ele pode entrar
em contato com os agentes que estão no campo da produção (cineastas, roteiristas,
atores, produtores) – é o trabalho desses sujeitos que ele irá abordar nos seus textos – e
também com os que estão no campo da exibição (curadores, exibidores). Do lado
jornalístico, existe uma proximidade muito grade com os profissionais que compõem a
equipe dos veículos (editores e produtores das empresas midiáticas para quem o crítico
trabalha), e com os quais é preciso interagir para saber que tipo de conteúdo será feito e
com qual direcionamento; e ainda com os assessores de imprensa que fazem a ponte
entre as distribuidoras e o crítico ou mesmo entre os críticos e os agentes
cinematográficos – são os assessores que facilitam, por exemplo, a acesso do crítico a
diretores e atores para a realização de entrevistas.
Os espaços por onde os críticos trafegam no seu cotidiano nos ajuda a entender
como esses campos autônomos por vezes se embaralham e de como o crítico precisa
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dialogar com ambos. É nas cabines de imprensa que os críticos encontram certo
reconhecimento externo, pois são espaços exclusivos para tais profissionais (os convites
recebidos para cabines e eventos – nacionais e internacionais – demonstram a relevância
que o profissional conquistou no campo, por exemplo), sendo elas organizadas em
conjunto pelas distribuidoras e assessorias de imprensa. Também os eventos especiais
de pré-estreias e lançamentos de filmes possuem o mesmo caráter de interação. Por sua
vez, os festivais e mostras de cinemas são propícios a encontros dos mais variadas (do
crítico com outros críticos e jornalistas culturais, com cineastas e produtores
cinematográficos em coletivas de imprensa e debates sobre os filmes – em alguns casos
os críticos são convidados a discutir as obras com os realizadores).
Vale lembrar que alguns críticos podem preferir não estabelecer muita
proximidade com os profissionais que produzem as obras a fim de preservar sua
imparcialidade. Outros, de caráter mais jornalístico, precisam desses encontros porque
dali extraem conteúdo jornalístico. De qualquer forma, é na maneira como cada
profissional lida com as relações e interações possíveis a se desenhar no ambiente
interrelacional dos campos que se formam alguns habitus e práticas a impulsionar o
trabalho do crítico, colocando-o em circulação pelo espaço dos possíveis.
Rachel Barreto (2005) e Carolina Braga (2014) também pensam o exercício da
crítica como interlocução entre o jornalismo e cinema, mas utilizando o conceito de
dispositivo. A partir dessa perspectiva, de modo generalista, as lógicas comunicacionais
que desenham um ambiente midiático carregam linhas de força, subjetivação e ruptura
que agem a fim de promover um movimento de transformação. Segundo Braga: “A
mediação entre esses dois dispositivos seria competência do profissional. Na posição de
espectador, o crítico entra em contato com o dispositivo cinematográfico. Do mesmo
modo, ao escrever seu texto, atualiza e performa o dispositivo jornalístico” (BRAGA,
2014, p. 92). Parece-nos, no entanto, muito limitador pensar o crítico de cinema, em
interface com o universo cinematográfico, apenas como um espectador, mesmo que seja
ele um espectador diferenciado dos demais, autorizado a falar sobre cinema e que
constrói em torno de si uma autoridade crítica. O estudo sociológico das dimensões e
particularidades dos campos sociais nos faz ver uma série de mediações e disputas que
estão em jogo e, no caso específico do cinema, entende o crítico como peça fundamental
enquanto agente capaz de remodelar as interações e disputas no interior do campo, não
só como espectador, mas também como criador, tal qual discutimos no capítulo 1. No
entanto, estamos de acordo com as pesquisadoras quando pensam que a crítica de
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cinema deve ser vista como plataforma para a existência de inúmeros processos de
mediação que envolvem as relações com o universo do cinema e do jornalismo cultural,
observando as mudanças que este último vem sofrendo a partir das demandas impostas
pela Internet e pela era da cibercultura nesse novo ecossistema midiático que se desenha
na contemporaneidade.
É um ponto inicial que nos permite enxergar um cenário em transfiguração e nos
abre um caminho possível de verificação e abordagem analítica em meio à proliferação
de espaços críticos que se multiplicam no meio virtual. É preciso agora ir ao encontro
desse ambiente para observá-lo mais de perto.

2.2 Mapeando a atividade crítica no Brasil

No prefácio de seu livro A função da crítica (1991), o pesquisador britânico
Terry Eagleton, ligado à literatura, defende uma posição pessimista que entende o
fracasso da crítica e sua total perda de credibilidade social naquele momento de final do
século XX. É uma posição dura sobre o estatuto de uma atividade que, o próprio autor
reconhece, ainda possui seus “atos críticos” enquanto produção vigente. Mas o que
chama atenção é a cobrança que ele faz de certa institucionalização da crítica:

Um crítico só pode escrever com segurança enquanto a instituição
crítica, em si, estiver acima de questionamentos. Uma vez que essa
instituição seja radicalmente questionada, é de se esperar que os atos
críticos individuais se tornem perturbados e duvidosos de si próprios.
O fato de tais atos continuarem a ser praticados ainda hoje,
aparentemente com toda a sua certeza tradicional, é sem dúvida sinal
de que a crise da instituição crítica não foi registrada com suficiente
profundidade, ou está sendo ativamente ignorada (EAGLETON, 1991,
p. 1).

Com os estudos recentes e mais aprofundados de Mattias Frey (2015a) a respeito
de certa história da crítica de cinema a partir dos momentos de crise e a maior discussão
a respeito da validade e relevância da crítica, podemos pensar como os caminhos de
certa crítica de cinema têm sido registrados, ainda que pontualmente, nos seus conflitos
internos e nas suas disputas de poder com os agentes no interior dos campos em que a
crítica se faz presente. Se a crítica literária, cuja tradição remonta a tempos muito mais
antigos e já possui uma tradição teórica mais consistente, é radiografada nesse estado de
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negação por Eagleton, entender a crítica de cinema como instituição legitimada,
autônoma, é ainda mais desafiador tanto do ponto de vista do pesquisador acadêmico,
quanto para os próprios indivíduos e agrupamentos que exercem a atividade no dia a
dia. Mas não se ignora a presença midiática da crítica na cadeia produtiva dos discursos
sobre os filmes, inclusive como fenômeno crescente de participação ativa de qualquer
indivíduo nos meios midiáticos, ainda que muitos desses sujeitos ocupem lugar como
comentadores e fomentadores de opiniões rápidas, em núcleos reduzidos, ou mesmo em
veículos institucionalizados, mas para consumo massivo acerca do cinema. Assim,
“defender o direito da crítica de existir em qualquer condição, portanto, é admitir que a
crítica é uma estrutura de pensamento e de saber, existente por direito próprio, com seu
tanto de independência da arte com a qual trabalha” (FRYE, 1973, p. 13). Esse é um
primeiro passo para se estabelecer um possível campo de produção cultural em que as
obras e os artistas são validados e consagrados pela crítica, para além da função de
aproximar as obras do público e ainda manter o caráter reflexivo intrínseco à atividade.
Como um primeiro passo metodológico, Bourdieu (1996b) defende um olhar em
retrospecto para a história das instituições e grupos que serão postos em evidência no
decorrer da análise, a fim de construir aí uma rede de relações comparáveis e
compreensíveis para se aplicar ao fenômeno recente:

Esse espaço de possíveis, que transcende os agentes singulares,
funciona como uma espécie de sistema comum de coordenadas que
faz com que, mesmo que não se refiram uns aos outros, os criadores
contemporâneos estejam objetivamente situados uns em relação aos
outros (BOURDIEU, 1996b, p. 54).

Isso nos serve não apenas como parâmetro comparativo com o que está sendo
feito atualmente, mas também para marcar as renovações e continuidades que a crítica
de cinema online tem promovido nas suas relações com os campos. Faremos então aqui
uma rápida digressão histórica sobre a experiência da crítica de cinema no Brasil nos
últimos tempos, em linhas gerais, sem pretensões de criar aqui uma historiografia dessa
prática. Intentamos delinear a dimensão da crítica nos dias correntes e circunscrever
nosso corpus de análise. A noção de campo funciona aqui como forma de construção e
entendimento do fenômeno na mídia online e sua localização em um campo maior, seja
o do jornalismo ou o cinematográfico.
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2.2.1 A crítica brasileira na História
Segundo apontam Ruy Gardnier e Juliano Tosi (2000), em uma cronologia da
crítica cinematográfica no Brasil, publicada na revista Contracampo, é por volta de um
ano depois da primeira exibição pública de cinema no Brasil (mais precisamente na Rua
do Ouvidor, no Rio de Janeiro, no dia 8 de julho de 1896), que vai surgir o primeiro
crítico de cinema no Brasil. Arthur Azevedo, já um crítico de teatro, publica em O Paiz
comentários sobre filmes que são exibidos em casas teatrais. A preocupação constante
com essas obras de cinema faz com que ele receba essa distinção. Mas mesmo aí é
preciso chamar atenção para o teor de comentário que seus textos possuíam, ainda que
já indicassem uma reflexão necessária sobre os produtos cinematográficos em si
(GARDNIER; TOSI, 2000, s. p.).
Vai demorar pouco mais de uma década para que os primeiros periódicos
específicos de cinema comecem a aparecer no Brasil. De acordo com Hernani Heffner
(2011), já existiam no país outros periódicos sobre cinema, até mesmo desde o ano de
1898, mas eles eram produzidos pelas empresas distribuidoras e exibidoras de filmes,
funcionando mais como veículo de propaganda, com perfil publicitário, com o objetivo
de divulgar somente as obras cujos direitos de distribuição aqueles grupos detinham, e
também sem o caráter analítico sobre esses filmes. Cinema, apesar de impressa em
Paris, é a primeira publicação nacional de viés independente, que não era financiada por
nenhuma empresa do ramo cinematográfico, e é também a que primeiro se detém a
comentar os filmes em alguns pormenores, ultrapassando a mera tietagem sobre a vida
dos artistas e as notas sobre novas produções que, na maioria das vezes, vinha com larga
cobertura fotográfica, tipo de texto muito comum à época, com um caráter meramente
informativo.
Com o surgimento do primeiro e um dos mais importantes cineclubes
brasileiros, o Chaplin Club, no Rio de Janeiro, em fins da década de 1920, as discussões
sobre cinema ganham um novo fôlego. Para dar vazão à preocupação cinéfila de
formação de público, propagação e discussão dos filmes, o cineclube começou a
publicar um jornal próprio, chamado O Fan. O periódico tinha por objetivo registrar as
reflexões e os debates sobre a linguagem cinematográfica que aconteciam nos encontros
do grupo e é a primeira tentativa de enxergar o cinema como “grande arte”. É o
momento também que a crítica cinematográfica ganha uma dimensão mais articulada,
teorizada e consistente na proposta de reflexão sobre os filmes e o cinema de uma forma
73

mais abrangente, e não a do puro divertimento para o grande público nem a do mero
comentário ligeiro sobre as obras fílmicas. Com O Fan:

Busca-se um público com maior poder aquisitivo, eventualmente
regionalizado – o primeiro título era editado no Rio Grande do Sul e o
terceiro na Bahia, os demais, como sempre no Rio de Janeiro –, e cada
vez mais cinéfilo, espelhando a formação de uma cultura
cinematográfica local de grande envergadura intelectual. O Fan
traduzia a percepção do cinema como uma forma de expressão
sofisticada e autônoma. (HEFFNER, 2011, p. 11).

De acordo com Heffner (2011), o periódico é o primeiro que se dedica às
discussões de ordem estética e que tinha em vista um público-alvo melhor desenhado.
Será publicado até 1930, um ano antes da dissolução do Chaplin Club.
Data exatamente dessa época a preocupação universitária que a crítica passa a
ter, sob um viés mais aprofundado de análise, distanciando-se um pouco mais do
diálogo com o grande público. Segundo Rodrigo Carreiro (2003), a crítica acadêmica,
no Brasil, surge na década de 1930, especialmente entre aqueles com formação em
Filosofia e Ciências Sociais. Mesmo assim, ainda existia certa resistência da academia
em reconhecer as manifestações da cultura de massa (além do cinema, a televisão,
música e literatura pop), que passam a ser melhor referendadas dentro das universidades
a partir da década de 1950, quando as fronteiras entre alta e baixa cultura começam a ser
discutidas de forma mais ampliada. Mas é o discurso proferido pela crítica
cinematográfica ainda incipiente que coloca as discussões sobre o cinema em pauta. De
acordo com Carreiro (2003):

O cinema é talvez o primeiro dos mass media a ser reconhecido como
passível de produzir manifestações artísticas. Isso, porém, não
acontece naturalmente. É preciso muita polêmica – e algumas décadas
– para que aconteça. O aparecimento das teorias do cinema interfere
favoravelmente ao filme. Fundamental no processo de reconhecimento
dos méritos artísticos do cinema é o surgimento e a consolidação da
crítica cinematográfica. Inclusive porque grande parte das reflexões
que contribuem para elaborar as teorias do cinema vem dos críticos
(2003, p. 29-30).

Já numa perspectiva cultural mais ampla, preocupada com uma série de
manifestações artísticas e herdeira direta das agitações modernistas, surge, uma década
depois, a revista Clima (começa a circular a partir de maio de 1941), iniciativa do grupo
de estudantes da Faculdade de Filosofia da Universidade de São Paulo (USP).
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Clima renovou as atitudes críticas no Brasil, com uma proposta de discussão e atuação
nos rumos da cultura nacional (GARDNIER; TOSI, 2000). Segundo Paulo Paranaguá, a
revista “assinala a passagem da crítica opinativa, impressionista, palpiteira, para a
crítica analítica, embasada nos instrumentos conceituais fornecidos pela Universidade,
nas ciências sociais, na estética ou na filosofia” (2014, p. 88). Mário de Andrade
apadrinha o grupo ao assinar a apresentação da primeira edição. Entre tantos nomes
participantes, está o de Paulo Emilio Salles Gomes, encarregado de tratar das questões
relacionadas ao cinema. O nome de Paulo Emilio começa, então, a ser correlacionado
aos assuntos de cinema, sendo considerado mais tarde, por muitos estudiosos, como o
mais importante e relevante crítico de cinema do Brasil, além de ser reconhecido
também por uma série de outras atividades ligadas à área cinematográfica29. No âmbito
da crítica, criou uma sólida carreira escrevendo para o jornal O Estado de São Paulo.
Por conta dessas iniciativas de reflexão através da crítica, as revistas de cinema
que se preocupavam com a mera divulgação dos filmes passam a ser mais escassas,
sobressaindo-se não só as publicações específicas de teor analítico, como também os
espaços de circulação que a crítica ganhou nos periódicos tradicionais já existentes. Para
Heffner, “um dos motivos para o refluxo parece residir na definitiva formalização de
espaços cinematográficos na grande imprensa, particularmente a crítica diária,
institucionalizada e consagrada ao final da década” (HEFFNER, 2011, p. 11).
Fascinados pelo novo meio de comunicação e dedicando-se à abordagem dos
filmes, que, por sua vez, encontravam-se ainda em processo de modificação e
aprimoramento de linguagem, a atividade crítica vai ser essencial para se discutir a
relação entre arte e cultura de massa. No Brasil, no início da década de 1930, surge um
dos primeiros críticos a escrever diariamente para alguns periódicos, criando assim uma
regularidade da atividade crítica sobre cinema nos veículos de comunicação. Pedro
Lima, dessa forma, passa a ser temido e admirado por essa sua posição: “É certamente
com Pedro Lima que surge a figura do crítico de cinema tal como entendida hoje”
(GARDNIER; TOSI, 2000, s. p.).

29

Uma de suas ações pioneiras no Brasil consiste na preocupação de preservação dos filmes,
reconhecidos como material histórico de imenso valor cultural de um país. Tal pensamento é fruto de suas
experiências na Europa, nomeadamente na França, onde teve de exilar por conta das perseguições
políticas sofridas como ativo militante de esquerda. Quando volta ao Brasil, em 1956, funda, juntamente
como Almeida Salles e Antonio Candido, a Cinemateca Brasileira. Dessa época também consta a
publicação de um famoso livro sobre o cineasta Jean Vigo, reconhecidamente uma das principais e mais
importantes obras sobre o realizador francês. Em 1965 criou o primeiro curso superior de cinema,
na Universidade de Brasília.
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A partir de então, outros nomes importantes vão deixar suas marcas na história
da crítica cinematográfica brasileira. É o caso de Vinícius de Moraes, no início da
década de 1940, assinando uma coluna no jornal A Manhã; Antonio Moniz Viana, que
passa a escrever no Correio da Manhã, em 1946, se tornando um dos mais importantes
e longevos críticos da imprensa diária (passou 28 anos escrevendo diariamente no
Correio, alcançando status de intelectual do cinema, mesmo sem formação teórica ou
acadêmica); Almeida Salles, no início dos anos 1950, que colocou em evidência os
estudos e a crítica cinematográfica realizada em Minas Gerais (GARDNIER; TOSI,
2000, s. p.); e na Bahia, entre as décadas de 1940 e 1950, ganha notoriedade no Brasil o
trabalho de Walter da Silveira e sua militância em prol do cinema, vindo a influenciar
não só o surgimento de uma cena crítica na Bahia, como inspirou a produção
cinematográfica na região, sendo Glauber Rocha seu mais famoso discípulo.
Nesse momento é que a crítica cultural de viés acadêmico, pensada de uma
forma mais generalizada, passa a marcar alguma presença também em jornais diários,
especialmente entre os anos 1950 e 1960, através dos cadernos culturais.
Progressivamente, porém, esse tipo de crítica torna-se mais restrita ao campo
universitário, mas pode-se citar como exemplos dos mais clássicos o Suplemento
Literário de O Estado de São Paulo (CARREIRO, 2003).
Também no jornal O Diário de São Paulo, um grupo ligado à academia esteve à
frente da seção de cinema do periódico, especialmente os alunos da Escola de
Comunicações Culturais da USP (mais tarde passando a ser chamada de Escola de
Comunicações e Artes – ECA), com destaque para Ismail Xavier. Jean-Claude
Bernardet (por vezes utilizando o pseudônimo de Claudio de Andrade), professor da
instituição, também escrevia no periódico (BELLINGER, 2012). Eram, portanto,
pessoas ligadas ao campo acadêmico que assumiam o discurso crítico no jornal, o que
expunha a relação de proximidade que a crítica e a academia passavam a manter
satisfatoriamente, algo germinado lá na década de 1930. Também era uma forma da
crítica se apropriar das teorias e conceitos dos estudos de cinema para aprofundar a
reflexão sobre os filmes.
A realização da 1ª Convenção Nacional de Crítica Cinematográfica demarca um
momento importante para o pensamento analítico de cinema no Brasil. Tendo lugar em
São Paulo (com Walter da Silveira como vice-presidente), em 1960, trazia como tema
geral “A crítica cinematográfica perante a indústria, o comércio e a cultura
cinematográfica brasileira”. Segundo Gardnier e Tosi (2000), “é a primeira
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oportunidade em que um encontro nacional se dá, envolvendo críticos desde o sul até o
norte do Brasil”. Esse é o momento em que a crítica cinematográfica passa a olhar com
maior atenção para o cinema brasileiro, refletindo sobre o papel da própria crítica no
sentido de conferir maior importância analítica aos filmes nacionais (embora no caso de
Walter da Silveira é possível perceber um destaque dado ao tema bem antes dessa
época). Não à toa esse é o período de insurgência do Cinema Novo, pré-configurado
desde a década de 1950, como um dos movimentos cinematográficos de destaque no
mundo e que vem agitar a cena cultural brasileira, fazendo ver uma produção com
aspectos que não podiam mais ser ignorados por aqueles que pensavam o cinema no
Brasil (FIGUÊIROA, 2004).
Ainda naquela década, vai aparecer um dos principais periódicos a movimentar
as discussões críticas no cinema. Em 1966, “é fundada a revista Filme Cultura
(originalmente Filme & Cultura). Ela será durante vinte anos o campo principal dos
debates estéticos da geração dos anos 60” (GARDNIER; TOSI, 2000, s. p.). A revista
vai se firmar como sendo um dos mais importantes títulos para a proliferação do
pensamento cinematográfico no país, apesar de conhecer diversas fases editoriais e
formatos gráficos, passando por problemas de periodicidade irregular, chegando a ficar
muito tempo sem ser editada. Progressivamente, foi incluindo em suas páginas a
discussão sobre a produção nacional, até se tornar exclusivamente um periódico sobre
cinema brasileiro (HEFFNER, 2011, p. 12). É a publicação mais longeva no Brasil,
circulando desde sua criação até 1988, quando para de ser editada, somente voltando a
circular em 2010 (apesar de ter contado com uma edição especial em 2007), com
periodicidade cada vez mais irregular. Vale lembrar que por essa época, precisamente
em 1987, começa a circular a também longeva Revista Set, mas com perfil diferente:
valorizava o cinema comercial norte-americano no momento mesmo em que se vivia o
apogeu da era dos blockbusters, inaugurada em Hollywood na década anterior pela
franquia Star Wars (cujo primeiro filme, Uma nova esperança, veio a público em 1977).
Vale abrir um parêntese aqui para falar da quase inexistência da crítica de
cinema feita e veiculada na televisão brasileira. Uma das mais conhecidas e registradas
experiências na área foi o programa exibido na TV Cultura de São Paulo, nos anos
1970, que foi ao ar entre 1976 e 1980, chamado “Última Sessão de Cinema” 30. Tratavase, na verdade, de um espaço para a exibição de filmes alternativos e clássicos. Cada

30

Fonte: http://www.grupocinemaparadiso.com.br/2016/05/ultima-sessao-de-cinama.html.
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filme ficava “em cartaz” durante uma semana no canal, de segunda a sexta. No último
dia, havia um debate conduzido pelo crítico Luciano Ramos que recebia convidados
para discutir o filme, antes da última exibição. Luiz Antonio Domingues relembra assim
os debates televisivos: “o filme era dissecado sob o ponto de vista cinematográfico, de
forma muita intensa, além de pontuais intervenções da parte de especialistas de diversas
áreas, dependendo da temática de cada obra” (2016, s.p.). Esse é um modelo que foi
utilizado por outros canais e programas que exibiam filmes na TV, mas são poucas e
marcantes as iniciativas para a crítica cinematográfica neste formato no Brasil. Ainda
em atividade atualmente, Luciano Ramos conduz um programa de crítica na Rádio
Cultura FM chamado “Cinema Falado”.
Com o fim da Filme Cultura, o mercado editorial brasileiro fica carente de um
veículo especializado que abordasse o cinema pelo viés analítico. A partir de então, é
nas faculdades de comunicação que o pensamento sobre cinema encontra seu lugar,
além dos (poucos) textos publicados em jornais (BELLINGER, 2012). Os periódicos
impressos diários passam a ser o lugar dedicado à crítica de cinema, embora já por essa
época Gardnier e Tosi (2000) apontam para a diminuição gradativa do espaço destinado
à critica nesses veículos. Coincidentemente, é o período em que o Cinema Marginal já
estava em declínio e a produção brasileira era tomada de pornochanchadas e pelo pólo
de realização centrada na Boca do Lixo, de apelo muito mais popular e, de certo modo,
desprezado pelos intelectuais da época. Mais tarde, a crise que se instaurou no Brasil a
partir do governo Collor e a posterior extinção da Embrafilme criam uma recessão
absoluta no cinema brasileiro como um todo. Mesmo após o período da chamada
Retomada do cinema nacional, a partir da segunda metade da década de 1990, “um
grande número de intelectuais revela seu descontentamento com a imprensa cultural”
(GARDNIER; TOSI, 2000, s. p.).
Esse recorte modesto de momentos relevantes para o pensamento reflexivo do
cinema no país nos ajuda a pensar a importância, pertinência e permanência do fazer
crítico e também para demarcar o espaço de possíveis em que a crítica encontrou
maneiras de afirmação e propagação de seus discursos avaliativos e persuasivos,
marcando a produção de crítica cultural voltada para o cinema. A crítica acompanhou,
em graus diversos de envolvimento, a própria produção cinematográfica nacional, mas
esteve sempre atenta – de modo muito mais consistente, diga-se – aos filmes do
mercado estrangeiros que chagavam no país, especialmente os produtos norteamericanos, como acontece ainda hoje. É o ambiente contemporâneo que nos interessa
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entender agora a fim de avançar na constituição de um espaço de disputas em que se
encontra a crítica de cinema online no Brasil.

2.2.2 Uma mirada para a crítica de hoje

A virada do século marca, progressivamente, a popularização da Internet que
vinha se instituindo no Brasil desde a década anterior, sendo somente a partir dos anos
2000 que se populariza a conexão de banda-larga no país; antes disso, com internet
discada, o acesso ainda era lento e restrito, mas já permitia a expansão do pensamento
crítico (CRUZ, 2013). Já em 1998 dois veículos online firmam-se no cenário da crítica
em ambiência online: a revista Contracampo e o Cinema em Cena. São os veículos mais
longevos, podendo ser considerados os precursores da crítica online no Brasil,
estabelecendo-se e firmando-se diante de públicos específicos, tendo inclusive perfis
que iam a direções opostas a partir das tomadas de posição e da trajetória de cada um no
espaço de possíveis. A partir deles irão surgir uma gama de outros veículos, sites e
blogues que darão continuidade à praxis crítica e, podemos mesmo dizer, à
popularização desse ofício.
Logo o jornalismo como um todo vai começar a demarcar seu território no
ciberespaço, assim como nascem ações próprias para a web que, por sua vez,
amadurecem, reinventam espaços e formatos, reorganizam o ambiente midiático e
instauram novos modos de lidar com a produção de conteúdo para a Internet. A partir de
então, começa-se a desenhar o ecossistema midiático em torno do cinema e da crítica no
Brasil como hoje podemos enxergá-lo.
Não pretendemos aqui catalogar e sistematizar um histórico preciso sobre tais
veículos nesses quase 20 anos de atividade – e se parece pouco tempo em comparação
com o restante da historiografia crítica, o início do novo século viu surgir uma série de
veículos e sujeitos críticos que tomam a atividade crítica para si em um momento de
transição midiática ainda em curso. Também a própria dificuldade em mapeá-los todos
exige uma pesquisa mais dedicada a isso 31. Queremos antes pontuar as experiências da
crítica de cinema online que nos interessa aqui enquanto formulação de um desenho
geral a ser utilizado para entendermos o desenvolvimento do fenômeno e,

31

A dissertação de Álvaro Zeini Cruz (2013) intitulada “A crítica cinematográfica na Internet” buscou
fazer isso com mais precisão e atenção aos diversos veículos da crítica brasileira.
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posteriormente, nos concentrarmos em um conjunto mais localizado de sites e discursos
críticos.
Atualmente podemos esboçar um quadro de veículos e experiências na crítica a
partir de critérios específicos, com o intuito de circunscrever o microcosmo que
pretendemos estudar aqui: os veículos de crítica de caráter especializado e profissional
que nasceram e se desenvolveram de modo independente na web. Os critérios utilizados
são o suporte e plataforma midiáticos em que cada veículo se encontra e,
posteriormente, o nível de autonomia e autoridade que os indivíduos ou instituições
passam a acumular em sua trajetória. Neste início dos anos 2000, é preciso seguir um
percurso de entendimento do mapa das principais publicações e dos atores críticos que
fizeram e ainda fazem parte do aglomerado crítico que possuímos, também para que
possamos cercar nosso corpus de análise posteriormente.
As plataformas e meios, físicos ou virtuais, onde se produzem os discursos
críticos, nos dão indícios de por onde a crítica trafega e de como ela se constitui. Nessa
perspectiva, podemos organizar os veículos críticos de hoje em três grandes conjuntos:
a) as publicações impressas que resistem à derrocada da mídia de papel; b) os sites que
são desdobramentos de publicações impressas, como a maioria dos jornais diários e
revistas semanais ou mensais; e c) os veículos que nasceram de modo independente na
web.
Já pontuamos que nossa atenção neste estudo recai sobre este terceiro grupo,
mas é importante destacar as outras iniciativas da crítica, especialmente os veículos
impressos sobre cinema que apostam e travam luta constante para manter as mídias
físicas em circulação. É o caso da Revista de Cinema, criada no ano 2000, cujo foco está
na valorização e propagação do cinema brasileiro. No entanto, o espaço para a critica é
reduzido e a publicação oferece outros conteúdos como matérias, reportagens e
entrevistas com personalidades do cinema nacional. Desde 2015, passou a circular
gratuitamente pelo Brasil a partir da parceria firmada com a Spcine, empresa de cinema
e audiovisual de São Paulo, órgão governamental gerida pela prefeitura do estado
paulista, região onde a publicação circula com mais facilidade32 – a Revista de Cinema
pode ser encontrada também em mostras e festivais de cinema que destacam o cinema
brasileiro. Atualmente a publicação possui periodicidade bimestral e no final de 2016
chegava à sua 130ª edição.

32

Fonte: http://revistadecinema.uol.com.br/sobre-a-revista/.
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A revista Teorema foi criada dois anos depois da Revista de Cinema e a maior
parte do seu corpo editorial está sediada em Porto Alegre – ela é, portanto, mais
facilmente encontrada no sul do país –, embora profissionais da crítica de outros
Estados também sejam convidados para escrever na publicação, cujo interesse vai do
cinema nacional ao internacional. Possui periodicidade semestral, algo bastante raro no
mercado editorial de hoje. Trata-se de uma publicação com destaque para a crítica e
análise aprofundada dos filmes, longe das demandas de atualidade do jornalismo
cultural. Em certo sentidos, assemelha-se à Filme Cultura por sua proposta engajada em
discutir com mais densidade as obras. Ao final de 2016, a revista chegou à sua 27ª
edição.
Ainda que não seja uma publicação especializada em cinema, vale pontuar aqui
a importância da revista Bravo! para a constituição da atividade da crítica de artes feita
em publicação impressa e voltada para um público segmentado. Criada em 1997,
manteve-se em circulação até 2013. Regina Gomes (2010) ressalta que em 2004 a
revista foi adquirida pela Editora Abril e assumiu uma linha editorial mais comercial.
Ainda assim, a publicação manteve reputação e respaldo dentro do campo e era vista
como referência em termos de trabalho jornalístico empenhado em apresentar e discutir
o que se fazia ou o que se chegava em termos de arte no Brasil. Por ter periodicidade
mensal, os críticos conseguiam realizar um conteúdo analítico mais elaborado e menos
jornalístico e informativo, embora a revista não deixava de se alinhar a uma agenda do
jornalismo cultural. Em meados de 2016, a publicação foi reformulada e ganhou um
espaço exclusivo na mídia virtual, com uma roupagem que em nada lembra o formato e
o conteúdo feito nos últimos anos da publicação 33.
Os sites das grandes mídias jornalísticas impressas ainda marcam presença no
campo da crítica, migrando seu conteúdo para as versões online dos veículos, e
perfazem o segundo conjunto de veículos com produção de crítica de cinema. Muitos
autores (BRAGA, 2014; CARREIRO, 2006; BARRETO, 2005; PIZA, 2003), ao
abordarem a ausência de formação teórica e acadêmica para o profissional da crítica,
apontam a experiência jornalística nas redações como uma das maneiras mais
tradicionais de “se formar” na profissão. Tais críticos continuam exercendo seu ofício e
mantendo a sua autonomia, mesmo que tanto as redações quanto o espaço para os textos
escritos estejam cada vez mais reduzidos. E essa redução das equipes é que tem feito
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Acesso aqui: http://bravo.vc/.
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com que veículos como a Folha de S. Paulo, Estado de S. Paulo, O Globo, Zero Hora,
Veja etc, prefiram manter em seu quadro os principais críticos que se formaram ali e que
possuem mais tempo de experiência na área, e mais autoridade perante os pares e o
público em geral.
Já expusemos no capítulo anterior as discussões sobre a distinção entre crítica de
cinema e jornalismo cultural, este último muito associado ao conteúdo dos veículos
impressos com tendência ao caráter informativo, entendendo a Internet como espaço
onde se realiza, de fato, a crítica cinematográfica mais “autêntica” enquanto análise e
discussão aprofundada das obras. Tal constatação reforça os discursos de decadência
dos veículos impressos, mas lembramos aqui as pontuações de Zanin Oricchio (2015)
sobre o fato de que os veículos online não chegaram ainda a substituir a divulgação de
uma crítica ou de um ensaio como faz um veículo de grande difusão de massa. A mídia
tradicional, portanto, ainda trabalha sob o peso de uma relevância e autoridade
construídas por muitos anos e reforçadas pela própria entrada no meio online, ainda que
no caso da crítica eles passem a disputar atenção com tantos outros endereços
eletrônicos que produzem também discursos críticos.
Também vale pensar que ao simplesmente migrar os textos que são feitos no
impresso para o online, os endereços eletrônicos dos jornais e revistas pouco aproveitam
as ferramentas do digital em prol do incremento discursivo do produto crítico. Uma
experiência que tem sido realizada por muitos veículos é a criação de espaços
particulares para os críticos a fim de dialogarem mais facilmente com a rapidez e a
demanda por conteúdo advindas da cibercultura na era digital. É o caso dos blogues
pessoais, ligados aos próprios conglomerados de mídia, que passaram a contribuir como
extensão do trabalho crítico feito por alguns profissionais, como Luiz Carlos Mertem e
Luiz Zanin Orricchio, críticos do Estado de S. Paulo, ou mais recentemente Isabela
Boscov, que voltou a escrever para a revista Veja. Eles possuem blogues particulares
muito ativos que estão hospedados e são produzidos pelas empresas jornalísticas em que
trabalham, e podem tanto reproduzir os conteúdos que fazem para o impresso, como
ainda escrever textos exclusivos para aquele espaço virtual, à sua preferência. De
qualquer forma, eles ainda estão associados aos veículos impressos, até mesmo pelos
blogues estarem “linkados” na homepage do site. Já Inácio Araújo, um dos críticos mais
respeitados em atividade hoje no Brasil, mantém um blogue independente, além de
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escrever originalmente para a Folha de S. Paulo. Ele já teve um blogue hospedado pelo
site do portal, mas que foi descontinuado 34.
Mas são os sites que se criaram independentes na web que perfazem o maior
corpo de conteúdo crítico à disposição do público. Com muita facilidade eles surgem no
ambiente online como também podem deixar de existir rapidamente. Neste universo
volátil e fácil de construir e desconstruir os espaços é que se dão hoje as maiores
disputas em termos de validação dos críticos diante da enorme oferta de críticas e todo
tipo de material produzido sobre cinema. Quando pensamos nos veículos online que se
estabeleceram na web nos últimos 16 ou 20 anos – alguns são do final dos anos 1990,
época de constituição da Internet brasileira – é mesmo difícil mapear e citar todos os
exemplares e experiências que surgiram e passaram pela rede, nem nos cabe aqui traçar
um inventário pormenorizado de cada um desses espaços e sua contribuição para a
disseminação e constituição da crítica online da forma como ela é apresentada na
atualidade. Mas é importante falar sobre como esse ecossistema midiático moldou-se até
constituir a paisagem caracterizada pela profusão de sites de cinema que coexistem
hoje.
Ao longo do tempo, a criação e manutenção de sites deixaram de ser custosos e
de difícil feitura técnica, passando inclusive a serem mais objetivos e menos poluídos e
repletos de seções, campos e subcampos, com as devidas exceções de sempre. O
surgimento e popularização dos blogues no início do século conferiram outro boom para
a produção de endereços eletrônicos. O blog ou weblog, como era chamado no início,
surgiu em 1997 a partir de termo criado pelo norte-americano Jorn Barger, e nasceu
como sites de divulgação e coleção de links, pela necessidade de organizar e divulgar
endereços eletrônicos na web (CRUZ, 2013; RECUERO, 2010). Este momento inicial
de reinvenção tecnológica “proporcionou aos atores sociais toda uma nova gama de
apropriações possíveis para a nova tecnologia (RECUERO, 2010, p. 118). A partir daí,
passaram a ser utilizados e associados a uma ideia de diário pessoal através do qual o
blogueiro poderia relatar ou discutir qualquer assunto que lhe parecesse relevante.
Certamente que o cinema passou a ser um desses assuntos e muitos foram – e
continuam sendo – os blogues de cinema que surgiam a cada instante, trazendo consigo
um caráter amador nos comentários e ponderações feitos. Álvaro Cruz (2013) ainda
complementa: “os blogues se apresentem como um exercício muito pessoal de cinefilia,
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Atualmente seu blogue é esse: https://cantodoinacio.wordpress.com/.
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além de se desenvolverem em uma linguagem cotidiana que busca falar de igual para
igual, eliminando barreiras” (p. 177). A vontade de falar sobre cinema, dividir com
outros cinéfilos suas experiências e opiniões, encontra nessa ferramenta de comunicação
um lugar ideal para o alargamento da rede de relações e práticas construídas ao redor do
amor pelos filmes. O exercício crítico acaba sendo o caminho natural seguido por esses
sujeitos que, posteriormente, podem querer tomá-lo de modo profissional e
institucionalizado.
No entanto, é preciso salientar que atualmente o blogue não é mais sinônimo de
amadorismo e iniciação. Essa correlação talvez fizesse sentido em meados dos anos
2000 quando tais espaços se popularizaram e qualquer pessoa podia criar e administrar
uma página pessoal na web para tratar dos assuntos os mais diversos. Além da
simplicidade do formato, que incentivava a interação e comentários dos leitores, esse
tipo de espaço também permitia que pessoas anônimas “dirigissem” tais veículos. Não
era mais preciso de um editor-chefe ou alguém hierarquicamente superior para controlar
e editar os conteúdos postados, sugerir pautas, direcionar o foco do material publicado
ali, enfim, algum tipo de gatekeeper través do qual o conteúdo seria filtrado antes de ir
ao ar. O blogue auxiliou o processo de liberação da palavra de que falam Lévy e Lemos
(2010) com a emergência da cibercultura. Porém, agora, a ferramenta está sendo
utilizada não só pelos críticos iniciantes, mas da mesma forma pelos profissionais de
maior autoridade no campo, como já exemplificamos há pouco.
Se antes era mais difícil e caro criar e manter um site, hoje esse custo diminuiu
bastante, encorajado pelas facilidades tecnológicas voltadas para a produção de
endereços online. Daí que muitos indivíduos que possuíam blogues migraram para sites,
podendo, inclusive, manter o mesmo tipo de layout usado nos blogues, em que os posts
se acumulam um embaixo do outro, do mais recente ao mais antigo. Por outro lado, os
desenvolvedores de blogues já passaram a incrementar seus espaços com ferramentas
que os tornam mais parecidos com os sites e as várias abas e subcampos que são
possíveis de oferecer, além de possibilitar uma construção cada vez mais personalizada
do blogue. Percebemos que as distinções entre sites e blogues estão, aos poucos,
desaparecendo.
Um caso representativo na crítica de cinema é o do Filmes do Chico, site
mantido pelo jornalista Chico Fireman. Ele atualmente é editor executivo do programa
Domingo Espetacular, da Rede Record, mas desenvolve um trabalho apaixonado pelo
cinema como crítico/cinéfilo desde 2003, quando passou a escrever textos curtos sobre
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filmes em um blogue. Ele, aliás, é um dos criadores da Liga dos Blogueiros Cinéfilos,
grupo que reúne diversos outros apaixonados que escrevem sobre cinema o qual já
citamos aqui. Hoje, dono de um site já estabelecido no campo, e tendo fortalecido sua
autonomia como crítico – ele também é membro da Associação Brasileira de Críticos de
Cinema (Abraccine) –, Fireman prefere manter o layout similar a de um blogue, algo
que tem sido mais recorrente quando as pessoas migram do blogue para o site, o que,
mais uma vez, revela como o tipo de veículo não indica mais a relevância e grau de
autonomia que os indivíduos possuem no campo, como se fosse um progressão natural.
Outro caso curioso é o do crítico Robert Sadovski que, depois de ter sido por mais de 10
anos editor-chefe da revista SET, atualmente escreve no Blog do Sadovski. O blogue é,
portanto, seu único e principal espaço de veiculação de conteúdo crítico. Tanto o Filmes
do Chico quanto o Blog do Sadovski estão hospedados no portal UOL.
Os internautas, portanto, começam a se apossar do espaço online, dominar as
ferramentas digitais e se sentem mais à vontade para proferir discursos, juízos e
valorações sobre as obras culturais de um modo geral com o decorrer do tempo e com a
própria experiência e formação pessoal que angariam nesse percurso. A depender da
trajetória de cada um, conseguem se estabelecer no campo e ganhar maior visibilidade.
Os blogues ou sites sobre cinema proliferam-se e cada vez mais os indivíduos passam a
escrever não só sobre filmes, mas sobre séries e produtos audiovisuais em geral, às
vezes em um mesmo espaço. O formato da crítica também ganha alterações quando
encontra as ferramentas multimídias de som e vídeo, passando a se comportar
retoricamente de modo particular no meio online, ainda que possa preservar marcas da
crítica tradicional. O Youtube e sua multiacessada plataforma de disseminação de
vídeos abriu espaço não só para a circulação de material audiovisual, mas também
incentivando a criação de produtos próprios (o lema da empresa era “brodcast yoursef”,
algo como “propague a si mesmo”) e videocríticas – sobre as quais abordaremos com
mais atenção nos próximos capítulos.
Podemos afirmar que o percurso atual da crítica de cinema, para além da sua
constante tentativa de afirmação da autoridade, concentra-se na fronteira entre a crítica
profissional e a crítica amadora e/ou cinéfila que tem ganhado mais espaço na web e
exigido menos formação para ser praticada, na medida em que essa distinção é também
mais difícil de ser mensurada. A disseminação da opinião, dos gostos particulares, da
própria palavra e da autoimagem, enquanto ferramentas de expressão tão fáceis de
propagar hoje, em sites, blogues ou canais no Youtube, tudo isso criou um cenário
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misto, por vezes difuso, que exige dos críticos ditos profissionais maior engajamento
para a sustentação de sua legitimidade no campo. É a partir da constituição do círculo de
instituições críticas estabelecidas no campo que iremos dar prosseguimento ao processo
de investigação de tal crítica e de como ela se apresenta hoje na web brasileira, na
medida em que também luta para continuar mantendo seu lugar ao sol.
O interesse voltado ao estudo dos capitais acumulados e à maneira como eles se
manifestam na atividade crítica surge como ponto de observação e classificação
preponderante para se alcançar um corpus de trabalho mais conciso e objetivo que
pretendemos analisar mais adiante. Utilizaremos, então, o segundo critério que
apontamos no início deste capítulo, no que diz respeito à autonomia e autoridade
angariada pelo crítico de cinema em seu percurso, para circunscrever a crítica de cinema
brasileira, essencialmente online, em três grupos: a) os críticos e veículos iniciantes e/ou
amadores que ainda possuem pouca relevância no campo; b) os críticos e veículos que
vêm desenvolvendo um trabalho consistente na crítica, mas se encontram em situação
intermediária no campo em termos de relevância e autonomia; e c) os críticos e veículos
que já construíram uma reputação consolidada e hoje buscam preservar sua autoridade
no campo.
Tal classificação depende, portanto, do nível de autonomia e autoridade, mais o
acúmulo de capitais que podemos perceber no exercício ativo que cada veículo ou
sujeito exerce no campo. Ela nos serve como exercício de observação para o que tem
sido produzido em termos de crítica de cinema no país com algum traço de relevância e
alcance midiático, ainda que sobre pequenos grupos. Assim, será possível identificar um
conjunto de endereços eletrônicos que se estabelecem como instituições profissionais,
independentes (ou seja, que não estejam vinculados a um grande portal ou jornal
noticioso ou que ainda reproduza o conteúdo do veículo impresso), reconhecidas e
consagradas no seio do campo artístico e/ou jornalístico, com grau de reconhecimento e
autonomia entre intermediária e alta. Apostamos, hoje, que os principais veículos online
especializados atualmente em atividade no Brasil são os que constam na Tabela 1 a
seguir.
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Veículo
Adoro Cinema
Almanaque Virtual
Blog do IMS

Data de
criação
2000
2005
2012

Editor-Chefe ou
Criador*
Francisco Russo
Filippo Pitanga
José Geraldo Couto

Blog do Sadovski

2013

Roberto Sadovski

Cinecasulofilia
Cine Festivais
Cineclick
Cinema com
Rapadura
Cinema em Cena
Cinema Escrito

2004
2013
2000
2004

Marcelo Ikeda
Adriano Garrett
Daniel Reininger
Jurandir Filho

Endereço eletrônico
http://www.adorocinema.com/
http://almanaquevirtual.com.br/
http://blogdoims.com.br/author/coluni
sta-jose-geraldo-couto/
http://robertosadovski.blogosfera.uol.c
om.br/
http://cinecasulofilia.blogspot.com.br/
http://cinefestivais.com.br/
https://www.cineclick.com.br/
http://cinemacomrapadura.com.br/

1997
2007
2016

Pablo Villaça
http://cinemaemcena.com.br/
Luiz Joaquim
http://cinemaescrito.com/
Chico Fireman,
https://cinemanavaranda.com/
Cinema na Varanda
Michel Simões e
Tiago Faria
Cinematório
2003
Renato Silveira
http://www.cinematorio.com.br/
Cineplayers
2003
Alexandre Koball
http://www.cineplayers.com/
Cinequanon
2005
Cid Nader
http://www.cinequanon.art.br/
Cinética
2006
Fábio Andrade
http://cinemaemcena.com.br/
Cineweb
2000
Neusa Barbosa
http://www.cineweb.com.br/
Críticos
2002
Marcelo Janot
http://www.criticos.com.br/
Filmes do Chico
2003
Chico Fireman
http://filmesdochico.uol.com.br/
Foco
2009
Bruno Andrade
http://focorevistadecinema.com.br/
Interlúdio
2011
Sérgio Alpendre
http://www.revistainterludio.com.br/
Moventes
2016
Laís Ferreira e
https://revistamoventes.com/
Vitor Medeiros
Multiplot
2008
Arthur Tuoto e
http://multiplotcinema.com.br/
Pedro Tavares.
2000
Marcelo Hessel,
http://omelete.uol.com.br/
Omelete
Érico Borgo e
Marcelo Forlani
Papo de Cinema
2011
Robledo Milani
http://www.papodecinema.com.br/
Pipoca Moderna
2009
Marcel Please
http://pipocamoderna.com.br/
Planeta Tela
2008
Celso Sabadin
http://www.planetatela.com.br/
Plano Crítico
2013
Luiz Santiago
http://www.planocritico.com/
Pós-Créditos
2014
Álvaro Cruz
https://revistaposcreditos.com/
Rastros de
2009
Carlos Albertos
https://carmattos.com/
Carmattos
Matttos
Revista Janela
2012
Fabrício Cordeiro
http://janela.art.br/
Rocinante
2016
Fábio Feldman
http://cinerocinante.com.br/
Tudo Vai Bem
2014
Fernando Oriente
https://tudovaibem.com/
Tabela 1: Quadro de instituições críticas online no Brasil

* Em alguns casos, o criador do site já não atua mais como dirigente ou mesmo colaborador.
Preferimos, então, utilizar o atual editor-chefe como referência.

Não são poucas as instituições críticas que catalogamos, dentro do escopo
escolhido. É possível ainda sempre correr o risco de deixar de lado alguma outra
instituição, por conta de um julgamento apressado sobre os espaços críticos no
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ecossistema midiático. Outras poderão surgir com o tempo, na mesma medida em que
os que aí constam podem perder seu status com o passar do tempo. Não queremos aqui
criar um ranking ou uma disputa entre os sites ao destacar alguns em detrimento de
outros. Mas desejamos sublinhar um grupo de veículos que nos pareça heterogêneo o
suficiente a ponto de lançarmos luz sobre os pressupostos que envolvem a crítica de
cinema online a partir da experiência empírica desenvolvida pelos sujeitos que estão à
frente dos veículos. Certamente que alguns são mais conhecidos do que outros, têm
mais tempo de existência, ou que possam ser mais relevantes e lembrados por
determinados grupos sociais, de regiões diferentes etc.
Para efeitos metodológicos de aproximação com as críticas e suas
particularidades textuais e contextuais, iremos distribuir os sites em três grupos a partir
de similaridades e proximidades que encontramos entre eles, mais uma vez correndo o
risco da classificação inexata, pela particularidade de cada um. Também pela
impossibilidade de dar conta de uma análise detalhada de todos eles, iremos escolher
três veículos faróis e heterogêneos que possam representar esses grupos, a saber:
Cinética, Cinema em Cena e Omelete (ver Tabela 2). Partimos da hipótese de que eles
operam os princípios da crítica de cinema de modos distintos entre si, representativos de
certos paradigmas que se repetem em outros endereços eletrônicos e que marcam o
cenário da crítica de cinema online feita no Brasil. Também são publicações antigas,
que surgiram no momento de popularização da Internet no Brasil. Cruzaram, portanto, a
virada do século e passaram por todas as transformações dos últimos anos, tanto
tecnológica como em termos de comunicacionais, e viram o cinema ganhar maior
impacto na vida cotidiana do Brasil, especialmente a produção nacional.

Cinética

Cinema em Cena

Omelete

Blog do IMS, Cinecasulofilia,
Cine Festivais, Cinequanon,
Críticos, Foco, Interlúdio,
Moventes, Multiplot, PósCréditos, Rastros de
Carmattos, Revista Janela,
Rocinante, Tudo Vai Bem

Adoro Cinema, Almanaque
Virtual, Cinema Escrito,
Cinema na Varanda,
Cinematório, Cineplayers,
Cineweb, Filmes do Chico,
Papo de Cinema, Planeta Tela

Blog do Sadovski, Cineclick,
Cinema com Rapadura, Plano
Crítico, Pipoca Moderna

Tabela 2: Classificação dos sites em grupos distintos

De modo geral, podemos caracterizar assim os três grupos:
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Grupo Cinética: A Cinética surge no cenário brasileiro como fruto e na mesma linha
do trabalho desenvolvido pela Contracampo. Representa veículos muito ligados ao
texto escrito, sem preocupações de se apoderar das ferramentas multimídias,
valorizando a crítica tradicional e as obras de maior valor artístico. Elas possuem caráter
analítico mais acentuado e certa aproximação com a análise acadêmica na maneira de
lidar com a densidade da leitura dos filmes.

Grupo Cinema em Cena: O Cinema em Cena é o mais antigo sítio eletrônico sobre
cinema na internet brasileira. Apresenta uma variedade relativa de conteúdos (críticas,
videocríticas, podcasts, artigos, colunas diversas) e acaba por representar sites cujos
interesses vão desde o cinema mais comercial até o circuito alternativo de arte e ensaio,
buscando um lugar intermediário para o exercício da crítica.

Grupo Omelete: O Omelete possui uma clara relação de preferência pelo cinema pop
de entretenimento, abarcando ainda outros assuntos como quadrinhos, séries, música,
games. Representa veículos que tenham essa mesma característica de veio popular,
muito voltada para um público jovem e comunidades de fãs da cultura de massa,
dialogando muito bem com as ferramentas digitais multimídias e sociabilidade em rede.

Antes, porém, de investigarmos mais detalhadamente cada um desses veículos,
suas concepções e práticas críticas, é preciso ainda discutir as possibilidades de uma
retórica compatível ao ambiente online e de como a crítica de cinema tem moldado os
discursos persuasivos nessa outra fase dominada pela interface digital, ela que também
apresenta características específicas e modos próprios que a crítica tem incorporado, e
sobre os quais abordaremos no próximo capítulo. Nosso intento aqui é buscar a
formação de um caminho metodológico que possa ser aplicado ao conteúdo de caráter
crítico encontrados na web, mas antes tendo em vista uma maior compreensão de como
a crítica pode se comportar nesse ecossistema midiático.
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3. UM NOVO LUGAR DE PRODUÇÃO E RECEPÇÃO: O UNIVERSO
ONLINE E AS RECONFIGURAÇÕES DA CRÍTICA DE CINEMA

Certamente o maior desafio na pesquisa e estudo de qualquer objeto ou
fenômeno de comunicação, mediado pela força atrativa da Internet e dos atributos
online da era digital, está não só na velocidade com que esse cenário ganhou novas
posturas e postulados, deixando para trás outros, alterando as relações interpessoais ao
redor do globo terrestre, como também está nas radicais mudanças e atualizações
constantes que experimentamos no processo de abertura e consolidação das tecnologias
de informação e comunicação, ações tais que estão em curso no momento mesmo em
que esta pesquisa está sendo confeccionada. Os atos de criação, consumo e difusão, seja
do que for, em todas as áreas, nunca mais serão os mesmos depois da eclosão da cultura
digital na vida cotidiana da maior parte das pessoas ao redor do mundo – inclusive no
sentido de aproximá-las através dos aparatos tecnológicos.
Nosso objetivo aqui é tentar entender como a crítica de cinema brasileira tem se
comportado nessa nova conjuntura social, atualizando seus conceitos, reafirmando
velhas práticas, aceitando os desafios de se firmar no novo paradigma digital de
produção de discursos sobre os filmes e o cinema em geral, tateando um lugar de
consolidação da sua forma de expressão em um mundo cada vez mais integrado pelo
meio digital. Isso porque ela já tem fincado seu lugar na Internet, embora esteja em
processo de adaptação. Segundo Cyntia Nogueira (2006), a Internet é o lugar ideal para
a promoção da crítica por conta do baixo custo de viabilidade de um site, da
possibilidade de criar um espaço de expressão independente, sem restrições de tamanho
e quantidade de textos, com alcance de grupos maiores e específicos, além da facilidade
de criação de fóruns permanentes de debate.
A perda de espaço nos jornais impressos e a própria transição do jornalismo para
a mídia digital parece um processo irreversível de reconfiguração de um lugar de
expressão. É de comum acordo entre muitos estudiosos que a atividade crítica passa por
um processo de mudanças significativas, quando não por uma crise sem precedentes que
põe em risco o próprio futuro da profissão. Coloca-se em questão o status da crítica e
mesmo uma revisão ontológica, uma vez que a nova ambiência online promove
ressignificações sobre a produção, recepção e, sobretudo, a função da crítica. Esta
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estaria caminhando cada vez mais para a consolidação de seu lugar na cibercultura,
conceito que, segundo definição de André Lemos, pode ser pensada como:

O conjunto tecnocultural emergente no final do século XX
impulsionado pela sociabilidade pós-moderna em sinergia com a
microinformática e o surgimento das redes telemáticas mundiais; uma
forma sociocultural que modifica hábitos sociais, práticas de consumo
cultural, ritmos de produção e distribuição da informação, criando
novas relações no trabalho e no lazer, novas formas de sociabilidade e
de comunicação social. Esse conjunto de tecnologias e processos
sociais ditam hoje o ritmo das transformações sociais, culturais e
políticas nesse início do século XXI (LEMOS, 2010, p. 22).

A partir de então, o velho paradigma do modo industrial evolui para o paradigma
informacional, baseado na emergência eletrônico-digital que implica em novos sentidos
para a tecnologia (LEMOS, 2010). Nosso intuito aqui é repensar os valores da crítica
cultural à luz desse novo lugar de produção e recepção que é a Internet, convergindo
com as discussões recentes sobre as práticas em mutação no ciberespaço.
Carolina Braga (2014), ao estudar a crítica de cinema online a partir da
perspectiva do jornalismo, fala de um ecossistema midiático que precisa ser
minimamente investigado como forma de compreender as lógicas de comunicação que
regem o cenário contemporâneo e seus diversos dispositivos. Ela está fazendo referência
aos estudos de Marshall McLuhan (2005) que associou, pela primeira vez, o termo
“ambiente” à “comunicação”. Esse ecossistema diz respeito à maneira como os meios
ganham significados distintos a partir da sua relação com outros meios, formando assim
uma espécie de ecologia midiática (BRAGA, 2014, p. 96). Nas palavras do famoso
pesquisador canadense, “as abordagens ao estudo dos meios levam em conta não apenas
o „conteúdo‟, mas o próprio meio e a matriz cultural em que um meio ou veículo
específico atua” (MCLUHAN, 1964: 25). Para o pesquisador que ficou famoso por
formular a máxima de que o meio, no fundo, subtende já uma mensagem em si mesmo e
de que o meio se constitui como extensão do homem, jogar luz sobre a forma como o
cenário midiático modifica as disposições e práticas comunicacionais é tão importante
como estudar o próprio fenômeno em si.
Nos estudos de cinema, Janet Staiger (2000; 1992) é uma das pesquisadoras de
referência a postular que as obras precisam ser estudadas não só a partir de suas
características imanentes, mas antes como confluência dos processos históricos em que
são formuladas e também interpretadas. A autora defende que a interpretação, não só de
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uma obra fílmica, mas de qualquer artefato cultural, apresenta variações de bases
históricas que apontam para condições sociais, políticas e econômicas que, por sua vez,
interferem nesses significados; a interpretação seria moldada portanto pelos sujeitos
históricos inseridos num dado contexto social e assim precisam ser estudados a partir de
uma abordagem contextual. Partimos do pressuposto de que o contexto atual de
produção e circulação de grande parte dos discursos críticos é representado pelo
universo online e as confluências da cibercultura, discussões que travaremos a seguir.
Por entender a crítica como um produto moldado pela cultura, é importante
entender e investigar em que tipo de configuração contextual ela tem sido produzida e
consumida, como toda essa revolução digital tem afetado o exercício da crítica de
cinema que se faz hoje no Brasil e em que medida. Em consonância, estabeleceremos as
discussões em torno de uma nova configuração da cinefilia como prática que também se
estabelece a partir das práticas sociais dos sujeitos que coexistem e circulam por este
campo.

3.1 A crítica de cinema em tempos de mídia digital

Por parte dos mais pessimistas, assim como o cinema e a cinefilia, a crítica de
cinema também passa pela declaração de que está em crise e larga decadência,
arrastando-se para os seus últimos dias, quando já não morta há muito tempo. Para
muitos, os críticos não possuem mais influência sobre os leitores, não são mais
responsáveis por formar e direcionar o gosto do público, por identificar as verdadeiras
obras de arte e os movimentos cinematográficos, não mais detêm o poder de alavancar
ou destruir a carreira de um filme. Isso porque a Internet já está saturada de opiniões e
posições valorativas proferidas por pessoas não qualificadas e consagradas que
assumem os papéis de mediação entre o público e a obra e acabaram banalizando a
função da “verdadeira” crítica de cinema.
Porém, como nos lembra o crítico cultural Marcelo Coelho, “lamenta-se o fim da
crítica, mas nada sempre foi tão criticado e lamentado, quando existia, do que a própria
crítica” (COELHO, 2007, p. 83). É sobre tal estado de crise permanente a que Mattias
Frey (2015a) se dedica em seu estudo recente sobre a trajetória histórica da crítica
cinematográfica até a contemporaneidade, com maior atenção ao percurso da crítica
europeia e estadunidense, registrado no livro The permanent crisis of film criticism: the
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anxiety of authority (2015a), ao pontuar os episódios em que a autoridade da crítica foi
posta em xeque. Além disso, organizou juntamente com a brasileira Cecilia Sayad o
livro Film criticism in the digital age (2015), que reúne contribuições de diversos
autores sobre a atualidade das discussões em torno da crítica de cinema mediada no
espaço online. Esses estudos encabeçados pelo autor são fundamentais para as pesquisas
recentes em torno da crítica cinematográfica no ambiente digital, algo que vem
encontrando timidamente seu espaço num âmbito acadêmico que ainda carece de mais
estudos consistentes sobre o tema.
Em ambos os trabalhos, Mattias Frey propõe, dentre outras coisas, uma
discussão sobre duas ideias fundamentais em torno da situação da crítica contemporânea
e que merecem atenção aqui: o pressuposto da autoridade, enquanto consolidação do
status e lugar de fala conquistado pelo crítico, e o de democracia, revigorado pelo
debate em relação às alterações surgidas com o advento da Internet. Mais do que isso,
Frey (2015a) argumenta que falaciosa também é a dicotomia polarizante e simplista que
distingue uma autoridade do crítico no passado contra uma presente democratização
anárquica do ofício. Veremos como o autor contextualiza as disputas em torno dessas
duas proposições fundamentais.
Já em 1984, Terry Eagleton apontava para a decadência da crítica e sua posição
de destaque, pondo em questão a própria credibilidade do profissional e a necessidade
de reafirmação de seu papel social: “Num período no qual, com o declínio da esfera
pública, a tradicional autoridade da crítica foi seriamente questionada, é urgente
proceder a uma reafirmação dessa mesma autoridade” (EAGLETON, 1991, p. 95).
Mas, ainda assim, Frey pontua que essa discussão precede esse período, pois “a
preocupação sobre o status e a autoridade cultural do crítico é tão antiga quanto a
própria profissão”35 (FREY, 2015a, p. 127, tradução nossa). Ou seja, os críticos sempre
temeram pela profissão e pela posição de destaque e influência no campo
cinematográfico. A Internet e sua nova reconfiguração dos papeis e do trabalho seria
somente mais uma “ameaça” dentre tantas outras que surgiram no caminho da crítica.
Frey (2015a; 2015b) busca rebater as posições muito difundidas que delegam ao
estado atual da crítica uma antiga autoridade então perdida em meio a uma atual
democratização de pluralidade de vozes críticas. A produção de críticas teria se
expandido inadvertidamente e a acabaram por fazer perder seu próprio valor, minando o
35

Do original: The anxiety about the status and cultural authority of the critic is as old as the profession
itself.
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senso e significado da cultura na esfera pública. De modo apocalíptico, o autor ainda
apresenta previsões de alguns autores que acreditam inclusive no gradual
desaparecimento da figura do crítico, ou pelo menos da maneira como o conhecemos
hoje. Frey, por outro lado, acredita que essas tendências são falaciosas na medida em
que elas entendem a crise da crítica como um fenômeno único, isolado num certo
período atual que atesta o declínio não só de sua atividade, mas da vida cultural como
um todo:

Com foco no propósito de analisar o domínio da crítica de cinema,
[minha pesquisa] mostra que esta crise não é de fato nova, mas sim
uma reiteração (desta vez antecipada por um certo desenvolvimento
tecnológico) de um velho tema: o desejo de longa data dos críticos por
reconhecimento cultural e o medo da perda, do ensurdecimento ou da
liberação democrática da autoridade36 (FREY, 2015a, p. 16, tradução
nossa).

Assim, não seria o meio online e a nova ambiência conferida pelas tecnologias
digitais as responsáveis pelo distanciamento e decadência da autoridade crítica. Para o
autor, a centralidade da discussão sobre a condição da crítica (e seu estado permanente
de crise) está nos anseios de uma autoridade, essa posição privilegiada de fala, de
caráter textual, ou seja, que se manifesta em seus próprios escritos, sendo afirmada
pelos críticos e concedida pelos seus leitores. Frey pergunta: hoje, quem tem o direito
de falar sobre os filmes e de que maneira? O crítico estabelece um contrato tácito com
seu público (assim como o orador com sua audiência), bem como estreita uma relação
com seu objeto de estudo e de observação crítica, mantendo um status de profissional
autorizado a falar – além de, retoricamente, preservar aqui a dimensão do ethos já
postulado pela tradição aristotélica enquanto figura que angaria credibilidade diante do
público, tão importante para o exercício argumentativo e interpretativo. Trata-se
também de uma forma de consolidação no seio do campo, reconhecido pelos pares e
pelo público em geral que reconhece na figura do crítico alguém que reúne capitais
sociais indispensáveis para a continuidade de seu trabalho.
Gerd Bornheim (2007) pontua que a crítica não passa de uma manifestação
essencialmente histórica, sujeita aos sinais das crises que nunca devem ser
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Do original: “Focused in scope to examine the domain of film criticism, it shows that this crisis is in
fact not new, but rather an iteration (this time precipitated by a certain development in technology) of an
old motif: critics‟ longstanding desire for cultural recognition and the fear over the loss, dumbing-down,
or democratic liberation of authority”.
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menosprezadas, mas, diante delas, antes exigir do crítico “uma postura diferente, e
mesmo totalmente nova, a transmudar o próprio sentido da história das relações entre o
homem e a arte” (p. 34). Nesse sentido, ambos os autores chamam a responsabilidade
para o profissional em sua condição. Frey busca observar como os sujeitos críticos “têm
conceituado e entendido seu propósito e papel na cultura cinematográfica [...] e de que
forma eles têm respondido direta ou indiretamente à perceptível crise de autoridade” 37
(FREY, 2015a, p. 16-17, tradução nossa). Esta crise precisa ser entendida como uma
história permanente com vários episódios no decorrer de toda a atividade crítica,
contextualizada em cada tempo por seus desafios, barreiras e questões que se impõem a
todos – críticos, públicos, realizadores. De qualquer forma, é válido questionar se as
modificações que vemos acontecer hoje não estão remodelando irreversivelmente a cara
da crítica como a conhecemos, de maneira veloz e arbitrária, consequentemente
impedindo grandes discussões em torno da sua atividade e ação perante o público, antes
como forma de suprir as demandas que um mundo de conexões em rede digital exige. E,
mais que isso: como todo esse cenário de novas possibilidades e transição ainda está em
pleno curso e afirmação, procurando se estabelecer a partir das novas ferramentas e
espaços, dos muitos desafios e vantagens e desvantagens surgidas com a Internet, na
intersecção entre a aceitação e a recusa do público pelos conteúdos críticos desses
profissionais especializados.
Por isso, é vital questionar como os profissionais da crítica têm se portado diante
dos desafios atuais de escrever para a Internet, como lidar com um público leitorespectador cada vez mais próximo, participativo e exigente, para além de acompanhar a
própria mutação que o cinema vem sofrendo no mundo contemporâneo. E também
como trabalham, conscientemente, para formatar e sustentar uma autoridade e
credibilidade numa esfera agora tão mais pulverizada. Tal retórica que se desenvolve no
âmbito online certamente não é destituída de ethos, mas exige esforços outros para que
os profissionais angariem o apreço e o respeito do público leitor.
Na Internet, um dos maiores entraves que se impõem à questão da autoridade da
figura do crítico está na entrada em cena de outros agentes sociais que, conscientemente
ou não, assumem a postura de avaliadores dos filmes. Como pontua Rodrigo Carreiro
(2009), os cibercinéfilos, blogueiros ou críticos amadores, esses que se apoderam das
possibilidades do ciberespaço e fazem frente ao trabalho dos críticos já conceituados,
37

Do original: “how critics have conceptualized and understood their purpose and role in film culture
[…] and the ways in which they have directly or indirectly responded to perceived crises of authority”.
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têm a predisposição de produzirem discursos que tendem a se tornar padronizados na
medida em que muitos desses novos produtores de conteúdo crítico acabam dizendo as
mesmas coisas sobre os mesmos filmes ou de forma muito semelhante, armadilha a que
os críticos profissionais também estão sujeitos.
De qualquer forma, a Internet propiciou a ampliação incomensurável de espaços
de debate sobre filmes, pelas mais variadas pessoas de qualquer tipo de formação, com
acúmulo de conhecimentos dos mais variados níveis e inclinações. É com eles que os
críticos disputam a atenção de um público cada vez mais amplo e pulverizado. É certo
que está cada vez mais fácil produzir e propagar material crítico na Internet, qualquer
um, de qualquer parte do globo, conectado à rede online, é capaz de fazer isso em
questão de minutos e se denominar um crítico de cinema. Porém, as disputas são cada
vez mais acirradas, o que nos coloca a barreira da filtragem de conteúdos pelos usuários
e leitores, já que “falar se tornou mais fácil, mas ser ouvido é mais difícil do que
nunca”38 (FREY, 20115a, p. 138, tradução nossa).
Mas o que nos auxilia a diferenciar e, metodologicamente, identificar com mais
clareza o que chamamos aqui de críticos especializados desses outros sujeitos que
tomaram forma no ambiente online é o acúmulo de capitais (principalmente sociais e
culturais), sua experiência e conhecimento cinematográfico e sua capacidade de
argumentação, algo que deve ultrapassar o lugar-comum das resenhas críticas que se
multiplicam na rede, e sua posição diante dos pares, o prestígio obtido perante os
demais críticos que circulam e fazem parte do mesmo espaço de sociabilidade. Em
suma, a posição e o reconhecimento que se conquista no campo social, tal como
postulado nas teorias de Pierre Bourdieu (2007; 1996).
Greg Taylor (2015) vai inserir a discussão em torno do crítico de cinema na
ambientação online a partir do conceito de um mundo pós-vanguardista. Essa percepção
passa pela negação de um tempo em que as pretensões e metodologias que conduzem as
apreciações dos sujeitos amadores ou profissionais tornaram-se invisíveis, datadas ou
negligenciadas; antes, trata-se do espírito de um tempo em que os espectadores e as
comunidades de fãs e apreciadores, inseridos na cultura pop do mundo ocidental, estão
cada vez mais engajados, participativos e ativos, um tempo no qual a “América
caminhou diretamente para a espectatorialidade empoderada”39 (TAYLOR, 2015, p. 24,
tradução nossa).
38
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Do original: “speaking has become easier but being heard is more difficult than ever”.
Do original: “America has gone right thought empowered spectatorship”.
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A partir dessa visão, a ideia de gesto crítico trazida pelo autor engloba uma série
de apreciações de gosto que têm expandido o sentido da própria crítica no mundo atual
e que diz respeito a qualquer tipo de espectatorialidade articulada pelos sujeitos no
cenário atual. Assim, de acordo com o autor:

no mundo pós-vanguarda o simples gesto de curtir algo ou declará-lo
especial é suficiente para lhe conferir um senso de significado
estético, mesmo que quase ninguém use mais o termo estética ou arte.
[...] Esta prática de publicar e republicar, afirmando e reafirmando,
acontece atualmente milhões de vezes a cada hora. E cada vez que
isso acontece, uma instância crítica ocorre40 (TAYLOR, 2015, p. 2526, tradução nossa)

Nessa sua concepção alargada da crítica, o autor guarda as devidas proporções
sobre a diferença entre postar uma imagem e escrever um texto detalhado e analítico
sobre alguma peça artística ou qualquer outro produto sobre o qual é possível tecer
observações valorativas de qualquer natureza. Mas esse seu movimento tem por
objetivo destacar a evidente popularização das redes e mídias sociais, espaços de
sociabilidade em rede que tem angariado cada vez mais a atenção e o tempo do público.
É nesse ambiente virtualmente favorável às manifestações de gosto e opiniões, de
acesso, construção e compartilhamento de conteúdos diversos, que o espectadorinternauta posvanguardista encontra lugar cativo de ação, sendo a Internet “um
extraordinário vetor de liberação da palavra” (LÉVY; LEMOS, 2010, p. 99).
Com um mundo imensurável de informações no ciberespaço à disposição de
todos aqueles conectados às redes de comunicação, Taylor (2015) coloca esse
espectador de hoje na centralidade de um fenômeno informacional em que todos têm,
em teoria, acesso a tudo ou quase tudo, onde cada coisa torna-se importante ao menos
para alguém e todo mundo é capaz de compartilhar essa importância para os demais
indivíduos integrados nessa grande malha digital. Henry Jenkins (2009), ao formular
sua famosa concepção da cultura da convergência, postulou que a convergência
midiática ultrapassa o mero processo tecnológico que permite a junção de funções
diversas em um mesmo aparelho eletrônico. Ela representa, de modo mais abstrato, uma
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Do original: “in the postvanguard world the simple gesture of liking something or declaring it special is
sufficient to confer on it a sense of aesthetic significance, even if almost no one uses the term aesthetic or
art anymore. […] This practice of posting and reposting, asserting and reaffirming, now happens millions
of times every hour. And each time it happens, an instance of criticism takes place”.
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transformação cultural que recai sobre o papel ativo dos consumidores, agora
incentivados e aptos a buscar novas informações por entre conteúdos e mídias diversas.
Lemos e Lévy (2010) oferecem a ideia de que as mídias atuais possuem função
pró-massiva, um passo adiante daquelas somente massivas que oferecem, na emergência
do ciberespaço, somente informação. Agora, as mídias pró-massivas, são “mais do que
informativas, verdadeiras ferramentas de conversação” (LEMOS; LÉVY, 2010, p. 70),
o que tem levado o mundo conectado e seus participantes, ancorados pela liberdade de
expressão, para um aperfeiçoamento de uma inteligência coletiva que seria a finalidade
e o sentido mesmo da evolução cultural de nosso tempo. E segundo Jenkins, “a
inteligência coletiva pode ser vista como uma fonte alternativa de poder midiático”
(2009, p. 30).
É com reflexo nessa prática dialógica que Taylor (2015) visualiza o lugar desse
espectador participativo e ávido por expressar suas vontades, gostos e preferências, na
mesma medida em que evidencia os significados estéticos dessas suas escolhas e expõe,
de alguma forma, sua avaliação sobre as manifestações e produtos da cultura massiva do
mundo atual. Daí que se o teor de avaliação é uma das operações fundamentais da
crítica, ainda que tradicionalmente a crítica seja mais do que isso, mais do que uma
simples operação de avaliação e valoração sobre as obras, Taylor (2015) afirma que na
era pós-vanguardista a crítica não precisa mais ultrapassar essa barreira para usufruir de
certa legitimidade, ela não precisa ser mais do que afirmação avaliativa.
Dessa forma, o autor propõe que ao invés de estarmos diante de uma nova era de
ouro da crítica (levando em consideração somente as posições pró-crítica na era digital),
devemos denominá-la de “Era de Ouro da Avaliação” (Golden Age of Evaluation), um
período “absolutamente obcecado pela avaliação crítica, reavaliação e classificação de
todos os tipos de produtos culturais, de filmes a hambúrgueres, de sitcoms a superheróis”41 (TAYLOR, 2015, p. 29, tradução nossa). Tal posição encontra consonância
com as proposições defendidas por Noël Carrol (2009), muito embora o autor não
ignore que grande parte dos próprios profissionais da crítica tenta se distanciar da ideia
de avaliação como mola propulsora de seu trabalho. Outros princípios e manobras
discursivas seriam mais importantes no trabalho dos críticos de arte, tais como
descrição, classificação, contextualização, elucidação, interpretação, análise. E para o
pesquisador, essas atividades discursivas empreendidas no texto crítico não se encerram
41

Do original: “absolutely obsessed with critical evaluation, reevaluation, and ranking of all manner of
cultural products, from movies and burger, to sitcoms to superheroes”.
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em si só nem são operações isoladas, antes servem como modos de fornecer
embasamento justamente para que o crítico avalie determinada peça cultural em
questão. Há ainda a defesa de que a avaliação está na própria essência da palavra, pois
“crítica” deriva do termo grego “kritikos”, ou seja, “aquele que serve em um júri e
profere um veredito” (CARROLL, 2009, p. 14). Entende-se portanto o crítico como um
profissional cuja expertise na área de atuação serve para sustentar um veredicto com
razões e argumentos a fim de convencer e ganhar a atenção do seu leitor. Defende-se,
mais uma vez, a dimensão retórica como pressuposto inerente à prática da crítica de
cinema como forma de operar o discurso que visa a avaliação.
O movimento empreendido por Taylor (2015), então, diz respeito a uma
ampliação da ideia de crítica onipresente na esfera comunicacional que se dá no
ciberespaço através dos sujeitos-espectadores acostumados a uma nova era de
apreciação no mundo digital. É nessa paisagem interativa que a legitimidade da figura
do crítico precisa encontrar sua força de manutenção, mediante um público cada vez
mais exigente e autossuficiente, disposto a consumir, produzir e distribuir informação e
respostas aos vários estímulos que lhes são proporcionados a todo instante. Nesse
sentido:
A radical redistribuição da autoridade crítica na Web 2.042 não só
acrescentou novas vozes à mistura – ela mudou totalmente o jogo
cumprindo o sonho da vanguarda, legitimizando todas as formas e
articulações de espectatorialidade crítica avaliativa, do gesto puro até
análises complexas43 (TAYLOR, 2015, p. 28, tradução nossa).

Nesse cenário de necessidade de reafirmação da figura do crítico como voz de
autoridade “redistribuída” para valorar sobre os filmes, a pesquisadora Anne HuraultPaupe (2015) analisa como tem se comportado as associações de críticos nos Estados
Unidos, tais como a New York Film Critics‟ Circle (NYFCC), a National Society of
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Segundo Lemos e Lévy (2010, p. 38): “Web 2.0 é o termo criado em 2004 por Tim O‟Rilley para
diferenciar a primeira fase de desenvolvimento do ciberespaço, onde as páginas na Internet eram mais
estáticas, para a fase atual, onde diversas ferramentas e novas funcionalidades foram adicionadas aos
websites, fazendo-os mais abertos e participantes. Fala-se também de „Web 3.0‟ para apontar o
desenvolvimento futuro de uma „Web semântica‟. Muitos criticam o termo por achar que se trata apenas
de uma jogada de marketing”.
43
Do original: “Web 2.0‟s radical redistribution of critical authority didn‟t just add new voices to the mix
– it changed the game entirely by fulfilling the vanguard dream, legitimizing all forms and articulations of
evaluative critical spectatorship, from pure gesture to complex analysis”
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Film Critics (NSFC) e a Online Film Critics Society (OFCS) 44. São grupos organizados
de críticos de cinema que reúnem profissionais de certa maneira proeminentes no campo
social cinematográfico, cujo trabalho em grupo reforça a identidade estabelecida por
cada associação, além de dar visibilidade para o trabalho individual de seus membros. A
pesquisadora analisa as características, mudanças e indícios nos seus respectivos
endereços eletrônicos que demonstram a maneira com os associados entendem e lidam
com a instituição da profissão do crítico de cinema num cenário de abertura para muitas
vozes críticas no ciberespaço.
Hurault-Paupe (2015) conclui que essas associações e agremiações de críticos,
ao menos nos Estados Unidos, conseguiram construir uma personalidade online durável,
com ênfase na construção de uma legitimidade de si ao atrair a atenção de certo público
leitor. Além disso, um passo para a afirmação e importância desse grupo diante do
campo e dos espectadores diz respeito ao respaldo que se criou em torno da premiação
de melhores do ano conferida pelas associações. Ao eleger os melhores filmes e
destacar os melhores profissionais do cinema em várias categorias, todos os anos, as
associações consolidam seu trabalho enquanto capazes de serem reconhecidas como
instância de consagração ao destacar os preferidos dos críticos, o que já denota um
status que ainda hoje é visto como algo que merece distinção – ou mesmo recusa – por
parte do público em geral45. Essas premiações nos Estados Unidos acontecem na
chamada awards season, período entre dezembro e fevereiro do ano subsequente,
quando todos os grupos ligados à indústria cinematográfica escolhem os seus
preferidos, culminando com a noite de premiação dos Oscars®, conferido pela Academy
of Motion Picture Arts and Sciences. Se os críticos ainda hoje conseguem distinguir
suas premiações em meio a esse cenário de apostas e disputas por relevância, é certo
que a credibilidade e o senso de autoridade ainda possuem algum valor no campo de
bens simbólicos.
Com tais preocupações, uma das maiores funções e objetivos das associações de
críticos é construir uma aura de profissionalismo e credibilidade sobre a profissão e
44

A OFCS se autointitula a mais antiga organização de críticos de cinema online do mundo, fundada em
1997. Reúne em seu quadro de sócios, até outubro de 2015, 225 críticos provenientes de 22 países ao
redor do globo, de quase todos os continentes – só não há membros da África e do Oriente Médio.
Atualmente, quatro críticos brasileiros fazem parte da OFCS: Pablo Villaça (Cinema em Cena), Márcio
Sallem (Em Cartaz), Andrey Lehnemann (Clickfilmes) e João Marcos Flores (Cinema de Buteco).
45
Ainda hoje, listas de melhores do ano como as das revistas Cahiers du Cinéma ou da Sight and Sound
têm essa mesma função. São capazes de gerar discussões e apreensões, de apaziguar ou irritar os ânimos,
mantendo certa aura de relevância e peso de consagração, funcionando também como carta de princípios
que se renova a cada ano ao refletir o pensamento ideológico e editorial de cada publicação.
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sobre a avaliação do crítico no cenário cinematográfico, em contraponto ao
predominante e atrativo discurso da grande indústria do entretenimento e do culto às
celebridades, e em face também do crescimento da crítica amadora.
Vale lembrar que essas agremiações não são exclusividade dos grupos
profissionais e dos agentes de maior destaque no campo cinematográfico que trabalham
como críticos de cinema e jornalistas culturais. No Brasil, grupos de blogueiros,
resenhistas e cinéfilos também formam associações, promovendo atividades conjuntas
entre seus membros – como votações anuais de melhores do ano e rankings especiais.
São grupos tais como a Liga dos Blogues Cinematográficos e a Sociedade Brasileira de
Blogueiros Cinéfilos (SBBC) que incorporam participantes de várias partes do país. Em
contraponto, há também uma instituição que congrega críticos de cinema com carreira
estabelecida no campo, a Associação Brasileira de Críticos de Cinema (Abraccine),
além de contar com agremiações de nível estadual com perfis semelhantes, quais sejam:
Associação de Críticos de Cinema do Rio Grande do Sul (ACCIRS), Associação de
Críticos de Cinema do Pará (ACCPA), Associação de Críticos de Cinema do Rio de
Janeiro (ACCRJ) e a recém-criada Associação Cearense de Críticos de Cinema
(ACECCINE).
Mesmo se pudermos distinguir dentre as associações aqueles de “críticos
especializados” e os de “críticos amadores”, é possível encontrar algumas intersecções
entre esses grupos, já que alguns participantes são associados a grupos de ambos os
polos. É mesmo uma operação delicada e minuciosa – com algo de subjetivo até – tentar
identificar e separar os profissionais que trabalham com o discurso crítico a partir de sua
posição no campo, uma vez que “as fronteiras entre a crítica profissional e as
apreciações não-profissionais tornaram-se cada vez mais difíceis de definir” 46
(HURAULT-PAUPE, 2015, p. 158, tradução nossa).
Tal discussão também perpassa pela trajetória dos indivíduos e dos veículos e
grupos de que fazem parte, das funções que exercem e das autonomias que gozam no
exercício da profissão. Reflete também no predicado de autoridade que os profissionais
angariam ou lutam por conquistar na sua vida profissional perante o público e os demais
agente do seu campo de atuação, incluindo aí o reconhecimento dos pares. Certamente
que a propagada democracia – outra das concepções sublinhadas por Frey (2015a;
2015b) como questão a ser observada com atenção –, advinda com a eclosão dos meios
46

Do original: “the boundaries between professional reviews and nonprofessional appreciation have
become increasingly hard to define”.
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digitais e com a Web 2.0, tem ajudado a dificultar essa operação e vem sendo apontada
como um dos maiores desafios para o crítico de artes na virada desse novo século.
A propagada nova democracia da crítica, quando não apontada como fenômeno
que vem minando a função do exercício crítico e o papel de relevância do profissional
perante seu público, acompanha o fascínio pelo discurso de um espírito democrático que
a revolução digital tem formatado na vida das pessoas. Nesse debate, a Internet teria a
capacidade de potencializar noções como a de comunidade, liberdade de expressão,
acesso à informação e mesmo a de uma esfera pública inclusiva e expandida (FREY,
2015a).
Lemos e Lévy (2010) são adeptos de uma visão bastante otimista e afirmativa
dos avanços sociopolíticos surgidos com a larga utilização das mídias digitais no
ciberespaço, chegando ao esforço de construir e defender a ideia de que o mundo atual
caminha para uma ciberdemocracia planetária, através de modos de governabilidade
mais participativos e transparentes, em consonância com uma inteligência coletiva. Os
autores defendem que as novas mídias do mundo digital possuem um caráter pósmassivo na medida em que permitem a conversação e interação e, principalmente, não
estão mais sujeitas a uma mediação gerida pelos meios de comunicação de massa, pelos
antigos detentores e editores da informação que a agendavam e enquadravam-na na
esfera pública, manejando sua propagação e discussão. Essa nova mutação das mídias
caracteriza a hegemonia do ciberespaço e abre lugar para que tenhamos não só acesso a
toda informação produzida e armazenada no mundo contemporâneo, como também dota
os sujeitos da opção de produzir e propagar livremente conteúdos diversos, podendo
inclusive ele mesmo mediar as relações dialógicas com os outros sujeitos conectados na
rede e também capazes das mesmas operações com autonomia.
O advento da cibercultura amplia o acesso direto a uma gama imensa de
informações e permite, mais ainda, a produção livre e interdependente de novos
produtos e mais informações que não dependem agora das mediações dos grandes
produtores midiáticos massivos. Isso não significa que o antigo modelo está sendo
substituído por essa nova maneira de lidar com o fluxo comunicacional. O que estaria
em curso agora é uma significante alteração e evolução nas práticas sociais e
comunicacionais, sendo possível estar inserido nos dois contextos. Lemos e Lévy
(2010) não deixam de pontuar que esses sistemas coexistem em mútua influência
atualmente e que o movimento operado foi o de abertura para uma nova possibilidade
de inserção no mundo mediatizado. Através da descentralização dos meios de
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comunicação e do papel ativo dos sujeitos de posse do aparato midiático digital, ocupase cada vez mais esse lugar inesgotável de articulação social que é o ciberespaço, muito
embora as tradicionais mídias massivas continuem mediando informações para muita
gente – é só pensar nas pessoas que estão à margem do acesso às novas mídias digitais e
sem acesso à World Wide Web47. Nas palavras dos autores, trata-se de “um processo de
adicionar complexidade e oferecer formas novas de colaboração, comunicação e
conhecimento” (LEMOS; LÉVY, 2010, p. 92).
Toda essa mudança de perspectiva comunicacional abre-se para a ampliação dos
debates e da noção de conversação que se trava livremente no ciberespaço. Dessa
forma:

Se as mídias, isso é, os dispositivos concretos de comunicação, dão
forma à opinião pública, a emergência do ciberespaço implica uma
mutação radical dessa mesma opinião pública, ou, melhor dizendo, da
conversação coletiva pela qual criam-se e distribuem-se as opiniões
(LEMOS; LÉVY, 2010, p. 70).

Nesse sentido, a opinião pública tem sido forjada e formatada pelos sujeitos no
ciberespaço toda vez que essa operação de diálogo e conversação se dá nos mais
variados lugares e dispositivos da web. Ao ressignificar o papel dos sujeitos na vida
pública, essa operação possibilita um caráter mais interativo nas relações interpessoais
e, para tanto, pressupõe a liberação da palavra nesse contexto das mídias pró-massivas.
Segundo Lemos e Lévy (2010), “não existe democracia sem o exercício da palavra
pública” (p. 69), e relembram que a emancipação da democracia na Grécia antiga
pressupunha não só a alfabetização, como também as conversações que conectavam
dialogicamente os membros de uma comunidade e seus agentes políticos.
A dimensão da palavra e da conversação, aqui, precisa ser entendida, de modo
objetivo, não como categoria textual, verbalizada, mas ampliada no sentido de pressupor
uma maneira de expressividade mais autônoma, seja através de sons, imagens e textos
os mais diversos, produzidos e difundidos com liberdade. A liberação da palavra,
portanto, está diretamente correlacionada à “customização, escolha, distribuição livre,
produção além do controle do polo de emissão” (LEMOS; LÉVY, 2010, p. 78),
características das ferramentas e sistemas do ciberespaço que levariam à constituição de
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103

uma ideal de ciberdemocracia no mundo contemporâneo. No fundo, esse “deslocamento
da palavra”, a possibilidade de dizer, de expressar-se, mostrar e se mostrar, é
considerado uma das principais extensões de uma ciberdemocratização em movimento
no mundo hoje porque ela seria capaz de reconfigurar as relações na esfera pública.
Ademais, esses discursos interativos carregam em si conteúdos e informações que
estejam implicitamente impregnadas de senso crítico e posições valorativas e
avaliativas.
Em proximidade com essa visão, o sociólogo Manuel Castells, em artigo
publicado no Le Monde Diplomatique Brasil48, defende o entendimento em curso de
uma nova estrutura de comunicação que ele denomina de “mass self communication” ou
“era da intercomunicação”, relacionada às práticas de comunicação interativa,
autonomamente produzida, mas coletivamente compartilhada, e que se beneficia da
mobilidade das mídias digitais, agora com alcance planetário. Seria “uma nova forma de
comunicação em massa, porém produzida, recebida e experienciada individualmente”
(CASTELLS, 2006). Para o pesquisador, esse é um passo fundamental para que as
pessoas e os movimentos sociais comecem a agir sobre a grande mídia, não mais
estando à mercê dela. No entanto, o autor é mais cuidadoso em comemorar a
potencialidade democratizante desse novo modelo de comunicação:

Neste momento em que a democracia formal e tradicional está
particularmente em crise, em que os cidadãos não acreditam mais em
suas instituições democráticas, o que percebemos diante da explosão
das Mass Self Communications assemelha-se à reconstrução de novas
formas políticas, mas ainda não é possível dizer no que elas resultarão
(CASTELLS, 2006).

Com a emergência e operacionalidade das mídias pró-massivas, está aberto
agora todo um território que “cria possibilidades de escrita coletiva, de aprendizagem e
de colaboração na e em rede” (LEMOS; LÉVY, 2010, p. 52). É possível pensar numa
série de ferramentas e espaços na rede que revelam como isso reflete na prática
cotidiana, tais como redes sociais como Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat,
MySpace, também os wikis, os blogues e microblogues, os instrumentos de publicação e
compartilhamento coletivos de fotos, vídeos, filmes, músicas e livros (como Flickr,
Tumblr, YouTube, Spotify, BitTorrent etc.) e mais outros sítios, softwares e ferramentas
48
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de circulação de dados, informações e bens culturais diversos, todos eles carregando em
si operações discursivas que promovem e ampliam a conversação. E todas essas
experiências são propícias ao exercício do gesto crítico e da prática da avaliação e
valoração dos produtos culturais.
Se assumir o papel ativo de crítico de cinema tornou-se tarefa fácil na era da
cultura digital, como já apontamos anteriormente, também o acesso a um número cada
vez maior de informações sobre cinema e, principalmente, de material crítico sobre os
filmes é uma das vantagens propagadas pelos defensores desse momento de
reconfiguração das novas mídias, na medida em que consumir, produzir e difundir
informação (crítica) está ao alcance de todos aqueles conectados à rede online. Por outro
lado, Frey (2015a) faz o esforço de relativizar essa potencialidade de um ciberespaço
democratizado, ainda que acredite, positivamente em certa medida, nas novas
experiências e espaços críticos que surgiram na Internet. O pesquisador faz a relação
lógica de que se a Internet é fundamentalmente tida como uma tecnologia ou plataforma
democrática por si só, a crítica de cinema online, por extensão, seria mais democrática
do que aquela veiculada nos veículos impressos e nas antigas mídias. Também alerta
para o fato de que, na história da comunicação, cada inovação tecnológica surgida no
cenário (telégrafo, rádio, televisão) vinha acompanhada do pressuposto

da

democratização e que a Internet seria “a mais nova repetição de um fenômeno constante
na história da comunicação”49 (FREY, 2015a, p. 127, tradução nossa).
Lançando mãos dos estudos de Matthew Hindman (2009) sobre o suposto papel
democrático da Internet nas discussões da arena política e na abertura de uma esfera
pública que dá voz ao cidadão comum, Frey (2105a) coloca em dúvida o otimismo em
relação à ideia de que agora qualquer um pode, dentre outras coisas, escrever crítica na
web. Para Hindman (2009), “a Internet não está eliminando exclusividade na vida
política; em vez disso, está deslocando a barreira de exclusividade da produção para a
filtragem de informação política” 50 (p. 13, tradução nossa). Muitos escrevem e são
capazes de produzir e difundir discursos críticos na rede, uma vez que a palavra foi
liberada. Se isso cria um novo horizonte para o surgimento de uma quantidade sem
precedentes de informações e material crítico sobre os filmes, é cada vez mais
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Do original: “the newest iteration of a perennial phenomenon in the history of communication”.
Do original: “the Internet is not eliminating exclusivity in political life; instead, it is shifting the bar of
exclusivity from the production to the filtering of political information”.
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necessário filtrar esse material, reconhecer os bons profissionais da crítica e até mesmo
eleger aqueles a quem direcionar maior atenção.
Frey (2015a) pontua as reinvindicações dos críticos de cinema profissionais que
reclamam do quanto eles perderam sua função de gatekeepers, no sentido de ter
influência suficiente para direcionar e formatar o gosto do público no processo de
interlocução entre os espectadores e os (bons) filmes, agora que os críticos disputam
espaço com uma série de outros sujeitos que ganham visibilidade da rede falando de
cinema. Mais do que isso, Jasmina Kallay (2015) 51 chega a defender que o crítico de
cinema na era digital não mais consegue moldar o gosto do público e perdeu seu
tradicional poder em construir ou derrubar a carreira de um filme – o que não deixa de
demonstrar uma visão elitista da função e posição do crítico no campo cinematográfico.
Trata-se mesmo de um pensamento arraigado historicamente que enxerga o crítico mais
do que uma voz autorizada a avaliar os filmes, mas como aquele que irá direcionar o
gosto do leitor a partir de suas posições privilegiadas e conhecimento adquirido.
Outra discussão proeminente nesse debate diz respeito à qualidade dos discursos
críticos, naquilo que o sociólogo Herbert Gans (1974) chama de teoria do
emburrecimento (dumbing-down). Esse pensamento sugere que a cultura pode ser
tratada de modo simplista, pouco sofisticada ou complexa, perdendo no quesito de bom
gosto e de reflexividade, sendo usada também para desmerecer a valorização de
produtos meramente comerciais como, por exemplo, filmes blockbusters, em detrimento
de outros mais conceituais e de suposto maior valor artístico e cultural. Não nos cabe
aqui uma discussão sobre a dicotomia entre alta e baixa cultura, mas o crítico cultural
sempre esteve atrelado à figura que acumula uma gama de conhecimentos, um
refinamento de gosto, durante sua trajetória. Agora, na grande malha digital que é o
ciberespaço, não seria difícil encontrar quem escreva sobre cinema sem possuir
conhecimento sobre o assunto, ou mesmo aqueles que se arvoram a emitir opinião sem
balizas ou aparato de argumentação crítica e passem a ser vistos no mesmo pé de
igualdade que outros profissionais já consagrados no campo.
Na contramão dessas previsões negativas que enxergam a falência e
inexpressividade do exercício crítico hoje, Frey (2015a) distingue algumas opções
alternativas na Internet de promoção do discurso crítico, agrupado em quatro categorias
distintas: blogues e sites de críticos especializados que escrevem nas revistas e jornais
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da mídia impressa; sites cujo objetivo maior é reunir informações técnicas sobre os
filmes, mas que eventualmente abrem espaço para comentários críticos e também
agregam criticas de profissionais já estabelecidos, como é o caso do IMDb 52; as mídias
sociais, como Facebook e Twitter, muitas vezes utilizadas pelos críticos para difundir
sua posição avaliativa sobre os filmes e compartilhar mesmo seu material crítico; e os
sites agregadores de críticas, como o Rotten Tomatoes e Metacritic.
O pesquisador faz uma análise mais detalhada do site norte-americano Rotten
Tomatoes53 e busca defender a ideia de que, mesmo num ambiente digital que permite
alterações significativas na maneira de se relacionar com a crítica, existe ainda uma
propensão em valorizar antigos padrões e costumes por venerar a crítica que angariou
certo status online e reconhecimento no campo, ou ao menos ainda direcionar o público
para aqueles discursos mais legitimados na esfera digital – que podem, inclusive, ser os
mesmos da mídia impressa. Ao reunir em um só endereço eletrônico críticas de diversos
veículos e profissionais, mesmo de países fora dos Estados Unidos, experiências como a
do Rotten Tomatoes permitem objetividade, acesso fácil e rápido a essa gama de
materiais e senso de participação e comunidade (FREY, 2015a). Mas também é um
espaço para legitimar e sedimentar novas vozes críticas de autoridade, ao passo que
também cria barreiras para a propagação e ascensão da mera crítica amadora do público
em geral, do “cidadão-crítico” (citezen critic) (FREY, 2015a, p. 138). O pesquisador
conclui então que esse tipo de experiência online “celebra a crítica e valida um princípio
básico da autoridade crítica: o de que os julgamentos dos críticos podem e devem ter
importância para a recepção e o consumo de filmes e outros produtos culturais” 54
(FREY, 2015a, p. 132-133, tradução nossa).
A favor disso tudo, está a grande popularidade do site entre o público nos
Estados Unidos. Segundo Frey (2015a), o site tem uma média de 55 milhões de
visualizações por mês, contabilizando pouco mais de 11 milhões de visitantes únicos
mensalmente. Contudo, para efeito de aplicação nos limites de nossa pesquisa, é
importante frisar que a realidade brasileira em torno da crítica online tem suas
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diferenças e encontra uma rede online de críticas de cinema muito fragmentada 55, ainda
que a quantidade de veículos dedicados à crítica especializada de cinema seja
relativamente grande (realizaremos mais à frente um mapeamento da rede de crítica
cinematográfica no país), o que demonstra a alta procura para o consumo desse tipo de
material.
Sobre o contexto de produção e circulação da crítica de cinema no Brasil, Cyntia
Nogueira (2014) pontua que o declínio do espaço midiático destinado à crítica e
discussão cultural se dava justamente no momento em que a Internet “reabria e
reconfigurava o espaço público para o exercício da cinefilia e da crítica
cinematográfica” (p. 119). A pesquisadora destaca que esse momento foi crucial para o
surgimento de uma nova cena no âmbito da crítica de cinema, mais jovem, que se
estabelece exclusivamente nos espaço online, uma “nova crítica”, portanto. Mas da
mesma forma como pensa outros autores, essa “crítica na internet precisará buscar seus
próprios mecanismos de legitimação. Afinal, como se constituir numa voz autorizada
para uma comunidade de leitores num espaço em que, a princípio, qualquer pessoa pode
se tornar um crítico?” (NOGUEIRA, 2014, p. 134).
A autora observa mais precisamente a postura e trajetória das revistas online de
cinema Contracampo e Cinética, e identifica no trabalho desenvolvido nesses endereços
eletrônicos um discurso em torno dos filmes que leva à militância crítica nos meios
digitais. Isso porque existe um diálogo dessas revistas com um ambiente propício para a
circulação cinematográfica independente, para a discussão e efervescência da cultura
cinematográfica e, consequentemente, para o fortalecimento do campo cinematográfico
brasileiro. Esse é um viés de pensamento que lida com a crítica não só enquanto
propagação de simples exposições sobre os filmes e sua avaliação, mas engendra um
movimento maior de reconfiguração e compreensão da experiência fílmica tanto por
parte do espectador quanto dos realizadores, inseridos nesse novo contexto de produção
cinematográfico nacional. A Internet configura-se, então, como espaço de conversação
dialógico que parte da proliferação das vozes críticas e seus novos desenhos no mundo
digital. Os desafios e provocações que recaem sobre os críticos de cinema na era digital
vêm acompanhados pela alteração da própria conjuntura de produção, circulação e
recepção das obras cinematográficas e do cinema enquanto polo de produção inserido
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no contexto sociopolítico da indústria cultural. A Internet mudou a forma como as
pessoas escolhem e veem os filmes, assim como tem mudado a maneira de falar,
difundir e consumir a crítica de cinema e todas as operações que ela concebe e carrega
consigo.
Em relação ao princípio básico de autoridade direcionada à crítica de cinema e
as proposições acerca da democracia advinda com a era digital, Frey (2015a; 2015b)
aponta outras questões relevantes que devem ser postuladas e refletidas quando da
discussão dessa nova configuração da crítica:

Como os novos meios de comunicação alteraram o propósito da
crítica? A avaliação deveria ser uma função da crítica ou mesmo o seu
principal objetivo? Qual deveria ser a natureza da relação entre o
crítico e o seu público? Como as novas mídias mudaram a crítica de
cinema como atividade e forma? Como as novas mídias
transformaram a crítica de cinema como profissão e instituição? A
crítica tornou-se mais "democrática"?56 (FREY, 2015, p. 12, tradução
nossa).

O pesquisador pontua que tais questionamentos precisam ser investigados à luz
de uma história contextualizada, especialmente porque estão vinculados a interesses de
várias ordens, sejam eles econômicos, institucionais, estéticos ou culturais, pensando a
crítica de cinema em meio à esfera pública. Nessa abrangência, a autoridade e
competência do crítico contrapõem-se, ou melhor, une-se a uma nova conjuntura que
abre cada vez mais espaço para uma democrática pluralidade de vozes. Assim, o
empenho do crítico deveria estar muito mais próximo à discussão de ideias, reflexões e
ponderações instrutivas e construtivas sobre a arte cinematográfica, atrelada à
habilidade de persuadir o público sobre seus pontos de vista. Seu intuito é mais o de
promover um debate em torno das obras e menos o de funcionar como árbitro
responsável por apontar quais filmes são bons e ruins, quais devem ser vistos ou não.
Basta saber até que ponto a crítica de cinema que se pratica no ambiente online
brasileiro consegue compreender e empreender esses novos desafios que a prática
impõe.
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Do original: “How have the new media altered the purpose of criticism? Should evaluation be a
function of criticism, or even its principle aim? What should be the nature of the relationship between the
critic and his or her audience? How have the new media changed film criticism as an activity and form?
How have new media transformed film criticism as a profession and institution? Has criticism become
more “democratic”?”

109

3.2 Cibercinefilia: novo contexto, novos desafios

Estando a nossa rotina diária cada vez mais mediada, desenvolvida e orquestrada
pelas relações virtuais em rede, resta-nos perguntar, com pertinência aos propósitos
dessa pesquisa, de que maneira e através de quais dispositivos desenvolve-se uma
retórica online da crítica de cinema ou mesmo uma “retórica audiovisual”. Seria
possível falar nesses termos? Porque “se algo modificou as formas de experiência e de
vida no mundo em que vivemos esse algo foi o registro de imagem e de som”
(FIDALGO, 2010, p. 17). Certamente que essa tendência já persegue e modifica a rotina
das pessoas há algum tempo, mas é com o surgimento e popularização do computador e
das redes virtuais que a multimidialidade toma uma nova forma na criação dos
conteúdos veiculados pelos meios de comunicação.
Teria a retórica, portanto, agora uma especificidade que se verifica através dos
discursos (sejam eles críticos ou não) estabelecidos a partir das relações virtuais entre os
indivíduos? No caso específico das propostas persuasivas empreendidas pela crítica de
cinema, como os críticos têm utilizado as ferramentas virtuais para ampliar as
considerações, valorações e interpretações sobre os filmes? Quaisquer que sejam as
respostas e especulações para essas questões, é importante entender que o próprio
estudo dos discursos persuasivos deve considerar imprescindivelmente seu contexto de
produção, veiculação e recepção, tal como António Fidalgo propõe:

O modelo comunicacional subjacente à sistematização aristotélica da
retórica é triangular: o orador, a mensagem e o auditório. A retórica
mediatizada acrescenta mais um elemento: os meios, obtendo então
um modelo de quadrado comunicacional. Não se trata de um mero
elemento adicional, mas de um elemento que intervém e refaz as
relações entre os outros elementos entre si. A relação de um orador
com seu ouvinte modifica-se substantivamente se for mediatizada, tal
como a mensagem se altera consoante o meio em que é veiculada
(FIDALGO, 2010, p. 5).

O autor está claramente retomando os pressupostos defendidos por Marshall
McLuhan, resgatando o papel fundamental dos meios como um dado da própria
mensagem no âmbito do processo comunicacional. Atravessada pelo suporte digital que
faz valer seu lugar de agregador midiático, a crítica exercida nas páginas da world wide
web abre-se a uma gama de novas maneiras de formatação. É possível agora contornar,
de forma mais ou menos satisfatória, a antiga “deficiência” da crítica de cinema que, na
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sua forma escrita, lida com uma linguagem audiovisual, diversa em signos e códigos do
texto puramente verbal – algo que não acontece, por exemplo, com a crítica literária já
que ajuíza e discute um produto com o qual partilha os mesmos conjuntos linguísticos.
Agora, é possível usar o próprio recurso audiovisual para falar dele mesmo, para
ilustrar, recortar e, através dos mesmos processos de manipulação da linguagem, valorar
as obras em suas maiores especificidades e marcas textuais.
Mas para se chegar a esse ponto de reconfiguração do exercício crítico, através
desse procedimento e de outros, é preciso entender o momento atual de instabilidades e
mudanças que a crítica de cinema enfrenta no seu fazer diário, desde já incorporando
estratégias que modificam não só na maneira de produzir conteúdo, como também na
forma de atingir e interagir como o público. E é no contexto da cinefilia, ou de uma
nova maneira de encará-la, que podemos entender melhor o lugar em que esses desafios
críticos se tornam mais evidentes. Por cinefilia entende-se “a cultura cinematográfica,
no duplo sentido de um saber adquirido pela experiência dos filmes e de uma ação de
cultivar o prazer cinematográfico”57 (JULLIER; LEVERATTO, 2012, p. 11, tradução
nossa). Ou nas palavras de Antoine de Baecque (2011), uma “vida que organizamos em
torno dos filmes” (p. 31).
Quando a ensaísta norte-americana Susan Sontag decretou o fim do cinema e da
cinefilia em meados da década de 1990 num influente artigo publicado no The New
York Times58, ela percebia uma mudança significativa e trágica na maneira como os
novos espectadores relacionavam-se com a arte cinematográfica e com as práticas de
culto e recepção que se circunscreveram ao redor do cinema durante muito tempo.
O cinema mais cultuado dos grandes cineastas-autores e aquele considerado de
maior valia artística e estética já estava sendo lamentado antes (e continua sendo até os
dias atuais), especialmente com a proliferação dos blockbusters e de um modelo
predatório desenvolvido pela indústria do entretenimento em Hollywood há algumas
décadas. Aquele fim do século XX era então o momento de decadência das antigas
práticas cinéfilas que fizeram parte da rotina de muito aficionados e amantes que
aprenderam a respeitar certos rituais cinéfilos. O espaço sagrado da sala de cinema
perdia cada vez mais lugar por conta da facilidade de acesso aos filmes em casa, via TV,
videocassete e DVD. O desfrute da sala de cinema como espaço de sociabilidade e
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Do original: “la cultura cinematográfica, en el doble sentido de un saber adquirido por la experiência de
las películas y de uma acción de cultivar el placer cinematográfico”.
58
Disponível aqui: https://www.nytimes.com/books/00/03/12/specials/sontag-cinema.html.
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oportunidade de experienciar os filmes de forma plena tem deixado de fazer sentido
para muita gente, naquilo que Melis Behlil (2005) chama de substituição do “moviegoing” para a cultura do “home-viewing”. E para Sontag esse era o sintoma mais
preocupante dessa mudança irreversível que a cinefilia vinha sofrendo.
Parece-nos muito sintomático que Sontag tenha publicado tais reflexões naquele
momento porque é justo na altura em que computador e a Internet começam a se
popularizar, inclusive no Brasil, quando o uso comercial da Internet se dá a partir de
1995. Assim Sontag concluía seu texto: “Se a cinefilia está morta, então os filmes
também estão... não importa quantos deles, mesmo filmes muito bons, continuem sendo
feitos. Se o cinema pode ser ressuscitado, será somente através do nascimento de uma
nova forma de cine-amor”59 (SONTAG, 1996, tradução nossa). Falar hoje em uma
cibercinefilia talvez seja esse caminho inevitável que a paixão pelo cinema passou a
assumir nessa nova configuração das relações pessoais mediadas e estruturadas pelo
computador e pelas possibilidades de interação e vivência no âmbito virtual (JULLIER;
LEVERATTO, 2012; ROSENBAUM, 2010; BAMBA, 2005).
Essa nova forma de lidar com experiência cinéfila em tempos de mídias digitais,
também nomeada de cinefilia 2.0 60, reconfigura toda uma prática que acompanha a
história do cinema, embora seus princípios básicos e motivações mantenham-se
relativamente inalterados. As possibilidades de armazenamento, mobilidade e difusão
das mídias digitais e o fluxo de comunicação nas redes de compartilhamento, a
expressão, e o acesso a uma gama enorme de informações à disposição do internauta,
tudo isso abre possibilidades mais amplas para o exercício desse amor pelo cinema. E
também o modifica em certos sentidos. Uma das mudanças mais radicais é que esse
consumo cinéfilo passou a ter um caráter mais domiciliar e, consequentemente, mais
individualizado.
A sala de cinema com sua experiência de ver filmes em conjunto, num lugar
específico para esse propósito, tem perdido seu status de sacralidade enquanto templo
da cinefilia, algo muito caro aos antigos aficionados por cinema. No entanto, tal relação
de admiração pela experiência na sala de cinema ainda resiste. Com a consequente
59

Do original: “If cinephilia is dead, then movies are dead too… no matter how many movies, even very
good ones, go on being made. If cinema can be resurrected, it will only be through the birth of a new kind
of cine-love”.
60
Segundo Jullier e Leveratto (2012), a expressão, que introduz as práticas da cinefilia pós-moderna no
âmbito da Internet, foi lançada pelo site francófono Vodkaster (http://www.vodkaster.com/), uma
plataforma de vídeo que se dedicava em disponibilizar fragmentos de filmes e vídeos na web. Atualmente
ela trata da venda de visualizações de filmes completos na rede.
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diminuição e fechamento das salas, aquelas que ainda resistem, e são muitas, acabam se
tornando espaços nostálgicos que certa parcela do público cinéfilo ainda aprecia, mas
não mais como possibilidade única de contato com os filmes. A sala de casa agora
também ocupa esse posto, mas sem a relação sentimental e de veneração que os cinemas
possuíam, levando a experiência cinéfila para um lado também íntimo e do cotidiano
caseiro das pessoas.
Agora, é possível falar de uma cinefilia pós-moderna, em contraponto à cinefilia
moderna que é marcada por um sentido mais sólido e popular de sua conceituação a
partir de determinado contexto sócio-político-cultural. Agora, ela segue difundida em
todas as partes do globo em que a Internet pode ser usada livremente. Assim:

O saber característico da cinefilia moderna havia sido edificada sobre
a base de uma forma de consumo cinematográfico reservado a um
pequeno número de indivíduos que podiam se dedicar a ela por razões
às vezes espaciais (o equipamento cinematográfico parisiense) e
sociais; o que caracteriza a cinefilia pós-moderna é a distribuição do
saber. Como a digitalização permite a circulação em massa e a
exibição dos filmes à vontade, independentemente do espaço e do
tempo em que surgiram, isso leva à popularização do patrimônio e o
acesso rápido às novidades cinematográficas. A democratização do
juízo cinéfilo é a característica fundamental da cinefilia pós-moderna 61
(JULLIER; LEVERATTO, 2012, p. 176-177, tradução nossa).

Voltamos aqui à ideia de democratização proporcionada pelo aparato técnico das
mídias digitais, ressignificadora das práticas cinéfilas. A possibilidade agora de uma
digitalização dos bens culturais, dentre eles os filmes, muito mais fácies de conseguir,
transportar, descobrir e compartilhar, permite um acesso às obras muito maior por parte
de um público bem mais amplo e com uma comodidade sem precedentes. O saber
cinematográfico a que o autor se refere é uma das marcas do cinéfilo, esse sujeito que
adquire conhecimento de causa sobre o cinema e suas particularidades, ou pelo menos
sobre as peculiaridades do cinema que interessa a cada cinéfilo, através do contato com
as obras fílmicas e da constante busca por mais informações e por mais obras para
serem descobertas e reverenciadas. O alcance sobre os filmes, recentes e antigos, e
61

Do original: “La pericia característica de la cinefilia moderna se había edificado sobre la base de uma
forma de consumo cinematográfico reservado a um pequeño número de individuos que podían
consagrarse a ella por razones a la vez espaciales (el equipamento cinematografico parisino) y sociales; lo
que caracteriza la cinefilia posmoderna es la distribución de la pericia. Como la digitalización permite la
circulación masiva y el visionado a voluntad de las películas, independentemente del espacio y del tiempo
del que surgieron, por su parte acarrea la popularización del patrimonio y el acesso rápido a las novedas
cinematograficas. La democratización del juicio cinéfilo es la característica fundamental de la cinefilia
pós-moderna”.
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sobretudo aqueles que nunca encontraram espaço para chegar às salas comerciais de
cinema, se dá de múltiplas formas, seja pelas redes de compartilhamento permitidas
através da tecnologia de P2P (peer to peer), com a qual é possível trocar e compartilhar
arquivos de vídeo digital, como o BitTorrent, e também em plataformas abertas, como o
YouTube; possibilidades de VOD (video on demand), como a Netflix, ou pay per view;
há sites que promovem a visualização gratuita de conteúdo audiovisual e tantos outros
que fornecem opções para downloads de filmes os mais diversos. E mesmo o mercado
de venda de DVDs e, especialmente, dos blu-rays que garantem uma experiência
otimizada de alta qualidade técnica para desfrutar a exibição dos filmes. Abre-se então
caminho para a formação de uma cultura digital, elevada pela potencialização
democrática do acesso ao número infinito de produtos e informações que cabem no
ciberespaço, uma vez que essa cultura digital “me permite o luxo da escolha, o luxo da
garimpagem, o luxo do excesso e da profusão de coisas para além do gosto médio”
(LEMOS; LÉVY, 2010, p. 93).
A idealização de uma era de ouro da cinefilia, marcando a face da cinefilia
moderna, tem em Antoine de Baecque (2010) um de seus maiores defensores e
analistas, inclusive demarcando no tempo e no espaço quando e onde a “cinefilia” se
deu, nomeadamente a França das décadas de 1950 e 1960. Marijke de Valck e Malte
Hagener (2005) relativizam essa postura, enxergando a cinefilia através de uma face
dupla: uma mais generalizada, como prática possível a qualquer tempo e lugar, e essa
em que a tradição francesa impõe seu peso, uma vez que é impossível desconsiderar a
influência que os movimentos de crítica e público tiveram e legaram ao mundo a partir
da década de 1950, florescendo plenamente no decênio seguinte na França 62.
Certamente que a autoridade reivindicada pelas revistas de crítica especializadas como
Cahiers du Cinéma e Positif, as discussões e os debates acalorados que tiveram lugar
em suas páginas, a construção teórica da política dos autores e o florescimento da
Nouvelle Vague (esses dois últimos tendo origem no interior da redação dos Cahiers),
além dos debates de cinéfilos em salas de cinemas como o Cinema MacMahon, tudo
isso solidifica a persistência em relacionar a cinefilia àquele contexto francês. Os
autores lembram também a origem francesa que a própria palavra cinéphile carrega. De

62

Os autores apontam como traços dessa efusão cinéfila as discussões provocadas pelas revistas de crítica
especializadas Cahiers du Cinéma e Positif, a construção teórica da política dos autores e o florescimento
da Nouvelle Vague (ambos tendo origem no interior da redação dos Cahiers) e os debates de cinéfilos em
cinemas como o Cinema MacMahon e outros.
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qualquer forma, é preciso considerar o caráter generalista que esse amor ao cinema pode
representar, já que a cinefilia “alude ao fenômeno universal em que a experiência
fílmica evoca sensações particulares de prazer intenso, resultando em uma conexão
fortemente sentida com o cinema, geralmente descrita como uma relação de amor”63
(VALCK; HAGENER, 2005, p. 11, tradução nossa).
Mas, nos termos em que Antoine de Baecque coloca, não deixa de ser uma
forma dele de se reconhecer enquanto apaixonado pelo cinema, depois de passada toda a
euforia, enriquecimento e desenvolvimento formador de uma geração na França,
deixando marcas indeléveis nas gerações posteriores. Assim o autor situa:
Mas era o fim dos anos 1970 e ela [a cinefilia] não existiu por muito
tempo. A palavra “cinefilia”, então incessantemente proclamada,
designava na realidade um amor e uma prática irremediavelmente
mortos. Minha geração não poderia reinventar esse amor: os “autores”
estavam consagrados, os artigos, escritos, as entrevistas, gravadas, os
filmes, vistos, e às vezes revistos na televisão. Tudo já tinha
acontecido (BAECQUE, 2010, p. 31).

Mais uma vez chegamos a uma proclamada decadência e morte da cinefilia,
antes mesmo de Sontag (1996) ter feito o mesmo juízo em fins da década de 1990. De
qualquer sorte, o testemunho do autor marca uma tomada de posição que revela ciclos
de cinefilia na história do cinema. No entanto, o próprio Antoine de Baecque (2010),
paradoxalmente, irá ampliar a noção tempo-espacial da cinefilia quando ele a coloca
como uma prática cotidiana que se organiza em torno do cinema. Ora, sendo assim,
pensada como prática sociocultural historicamente contextualizada e codificada, ela não
estaria restrita a um só momento histórico, mas revelaria suas marcas e princípios nas
atitudes dos cinéfilos de acordo com as confluências contextuais em que estariam
inseridos. Em outra ocasião, o autor considera a cinefilia como “maneira de assistir aos
filmes, falar deles e em seguida difundir esse discurso” (2010, p. 33), o que permite que
o ideário da cinefilia possa florescer em outros contextos históricos. E essa definição
ainda confere à prática cinéfila três pilares essenciais de sustentação: ver, comentar e
difundir os filmes.
Como já notamos, ver e difundir as obras ganharam outra dimensão a partir da
confluência das mídias digitais no ciberespaço. É um momento também de
63

Do original: “It alludes to the universal phenomenon that the film experience evokes particular
sensations of intense pleasure resulting in a strongly felt connection with the cinema, often described as a
relation of love.
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reconfiguração das práticas de recepção e discussão das obras fílmicas através das
comunidades de cinéfilos, criadas e mantidas nos espaços online e nos fóruns de
discussão os mais variados. É nesse contexto que a crítica de cinema especializada vê-se
diante de um cenário em mutação e aberto a novas possibilidades de atuação.
Muito se fala em como esses novos cibercinéfilos têm se apropriado das
ferramentas online e criado páginas na web, como blogues, sites ou perfis em redes
sociais, a fim de assumirem uma postura de crítico ou comentador, nessa denominação
que passa a ser de “resenhista de cinema”. Eles tanto se contrapõem às práticas já
institucionalizadas, formada pelos críticos profissionais, tornando-se agora produtor de
conteúdo e de um discurso que coloca em evidência suas posições, valorações e anseios,
como também passam a se considerar simples amadores que desejam expressar-se sobre
seu objeto de culto, fazendo mesmo referência a certos críticos consagrados. Estes,
consequentemente, no outro polo, não deixam de lidar com a ideia de uma perda de
legitimidade nessa nova conjuntura midiática, muito embora eles estejam aí, produzindo
e dividindo espaço com os demais sujeitos ativos que angariam seu lugar num campo de
atuação. Por isso, é preciso observar a maneira como os críticos de cinema
especializados, já estabelecidos, mas em processo de adaptação, lidam com a produção
crítica e o ato persuasivo no ambiente online, agora sob as novas “diretrizes” que a web
impõe na interface com a cibercinefilia.
Para Nogueira (2014), o reposicionamento da crítica de cinema em face às
mídias digitais não está dissociado da promoção da cinefilia. Pelo contrário, reforça o
engajamento em torno do cinema de qualidade, que extrapola o circuito comercial e as
imposições do mercado. Mas principalmente por elevar o debate atual e revisionista
sobre o cinema, da mesma forma que reforça e avaliza a produção contemporânea. Essa
também é uma forma de militância que se faz a partir do debate de ideias críticas, agora
em novas plataformas de comunicação, tendo inclusive precedentes históricos. Segundo
a autora:

é interessante observar como as batalhas críticas estabelecidas, nos
anos de 1950, pelos “jovens turcos” da revista Cahiers du Cinéma, na
França, em defesa do cinema de autor e contra o “cinema de qualidade
francês”, abrirá espaço, dentro da indústria, para os filmes da nouvelle
vague. Da mesma forma, ao assumir a “batalha do moderno”,
tomando para si a tarefa de mapear e interpretar a produção de jovens
cineastas que surgem em todo o mundo, a revista estará criando, como
observa Antoine de Baecque, não apenas um “novo espectador”, mas,
também, um circuito internacional para difusão dessa produção, que
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tem como plataforma a atuação de uma “nova crítica” e de instituições
como as cinematecas e os cineclubes, ou seja, um circuito alternativo
de exibição que mais tarde será institucionalizado como um circuito
comercial de salas de arte (NOGUEIRA, 2014, p. 136-137).

Se a crítica de cinema feita nos espaços online é capaz de reacender e
acompanhar os percursos de uma prática dialógica que se funda na valorização da arte
cinematográfica, de seus autores, de sua história, a partir dos debates e fricções
intelectuais que produz e dos muitos outros que é capaz de fomentar no ciberespaço, é
também capaz de revigorar e acompanhar os novos rumos dessa cinefilia 2.0. Mas se
Nogueira enxerga nisso um reavivamento de um “circuito comercial de salas de arte”
articulado pela força da crítica em conjunto com outras instituições culturais, é possível
afirmar que esse circuito alternativo, embora não comercial, já está em pleno
funcionamento no próprio ciberespaço, dentro e a partir das práticas digitais, das novas
mídias democráticas e no contexto da cibercinefilia. Portanto, a Internet estaria, segundo
a própria autora, “recuperando o papel e a função que as cinematecas e cineclubes
tiveram nos anos de 1960” (NOGUEIRA, 2014, p. 119) e, mais que isso, promovendo
uma experiência partilhada entre os leitores-espectadores, o que encontra ecos na ideia
de conversação coletiva defendida por Lemos e Lévy (2010).
Talvez mais do que nunca os críticos de cinema devessem questionar seu lugar
em face de um novo contexto de produção e recepção das obras fílmicas.
Consequentemente, é tarefa deles próprios perceber a importância de investir nessa
retórica mediatizada da qual fala Fidalgo (2010), ou na retórica audiovisual, a fim de
demarcar seu espaço no universo online que exige, hoje, novas posturas diante das
práticas discursivas e reflexivas em torno do cinema e da cibercinefilia. Como
acrescenta Jonathan Rosenbaum (2010), não é possível se ater a padrões e vocabulários
antigos para lidar com uma nova maneira de entender o cinema e a crítica:

Comecei a perceber que as alegações atuais de que a crítica de cinema
está em extinção e as contra reinvindicações de que está entrando em
uma nova era de ouro são igualmente equivocadas se assumem que a
crítica de cinema, como instituição, funciona da mesma maneira no
papel e no ciberespaço, como duas versões da mesma coisa, ao invés
de empreendimentos separados64 (ROSENBAUM, 2010, p. 279,
tradução nossa).
64

Do original: “I started to realize that current claims that film criticism is becoming extinct, and
counterclaims that it‟s entering a new golden age, are equally misguided if they assume that film criticism
as an institution functions the same way on paper and in cyberspace, as two versions of the same thing
rather than as separate enterprises”.
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Na nova configuração da cibercinefilia, a crítica profissional encontra liberdade
no espaço digital, estando atrelada a veículos que existem no formato tradicional – por
sua vez sendo cada vez mais extintos –, como também passaram a se desenvolver
independentemente na esfera virtual, ainda que tragam da antiga tradição da crítica
impressa marcas discursivas e estratégias retóricas parecidas. Sem constrangimentos de
espaço, tempo, temática e conteúdo, ou antes, estabelecendo uma nova dinâmica com os
critérios e fatores que condicionam o trabalho cotidiano, através de uma relação
diferente com os filmes, formatos e lugares de exibição, e com novas maneiras de se
relacionar e conversar com o público, o empreendimento argumentativo a que se vale o
crítico agora demanda outros desafios.
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4. A CRÍTICA DE CINEMA ONLINE BRASILEIRA
Começamos agora a análise empírica e observação mais detalhada dos veículos
que apontamos no segundo capítulo, partindo de sua trajetória social e chegando aos
usos e apropriações dos discursos críticos que cada um deles realiza no âmbito online
através de diversas ferramentas. Certamente que o texto escrito continua sendo o
formato mais comum de expressão crítica, embora experiências com vídeos e áudios e
uso das ferramentas virtuais, tudo isso em convergência, têm sido experimentado no
exercício da crítica de cinema. Iremos tentar entender como os discursos se desdobram
no contexto de produção e circulação dos produtos críticos de cada veículo e de alguns
sujeitos dentro dos espaços no contexto da cibercultura.
Resgatando os conceitos que nos são caros para o objetivo dessa pesquisa e com
os quais nos muniremos para lançar luz sobre o fenômeno e os objetos escolhidos,
aplicaremos aqui noções que provém da análise textual-retórica, a partir dos conceitos
aristotélicos resgatados por Bordwell (1991) e Cunha (2004), especialmente nas
categorias do inventio – ethos, pathos e logos; as noções de argumento de autoridade
postulados por Mattias Frey (2015); além das proposições teóricas de Pierre Bourdieu
(2007; 1996a; 1996b) em torno das noções de campo e capitais, em consonância com a
concepção de trajetória social. Também estarão presentes questões referentes ao
exercício da crítica como atividade analítica, tais como as operações de interpretação,
avaliação, apreciação e compreensão das obras. Outras proposições e conceituações
sobre a crítica de cinema, seu papel social e comunicacional, suas marcas e estilísticas,
também serão incorporadas na medida em que se façam necessárias tais apontamentos,
no embate direto com os objetos de análise com os quais iremos nos confrontar no
percurso de análise. Em última instância, pretendemos também identificar alguns
modelos avaliativos ou critérios de abordagem crítica que possam ser identificados e
sistematizados no percurso de análise.
Trata-se de um referencial teórico-metodológico que opera em caráter
interdisciplinar, com o objetivo de melhor compreender esse fenômeno que passa por
momento de reconfiguração de sua atividade. Buscamos aqui uma abordagem
metodológica que parta das marcas textuais e imanentes produzidas pelos discursos
críticos, mas que encontra na confluência contextual modos de observação e
compreensão do fenômeno crítico, matizado no atual momento pela redefinição da
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crítica, como recepção, no ambiente online, o que confere um contexto de produção e
veiculação sui generis.
As abordagens de vertente estruturalista guiaram por muito tempo as pesquisas
que se concentravam na obra fílmica em si, promovendo “um absoluto determinismo
textual” em que tanto a instância textual e a espectatorial eram “retiradas do contexto
sócio-histórico da produção” (MARCARELLO, 2006, p. 75). O autor ainda pontua que
o espectador era reduzido a uma inscrição textual, visto como entidade abstrata e
subjetiva. Algo, porém, viria a mudar nos anos 1980 e 1990 quando começou a ganhar
força os estudos de viés culturalista. Para Fernando Mascarello (2006) tais pesquisas
inserem o cinema no âmbito de uma perspectiva cultural e histórica, ampliando seu
horizonte de investigação.
A partir de então, as características textuais imanentes deixarão de ser o foco
primordial dos estudos, sendo incorporadas a uma matriz social que leva em
consideração uma série de outros fatores externos às obras, em uma abordagem teóricometodológica contextualista. A preocupação agora estaria na interação entre textos,
espectadores, instituições e o ambiente cultural. A categoria “espectador” ganha
heterogeneidade nas pesquisas e passa a ser entendida não mais como apenas uma
instância textual e hipotética, implícita e sugerida nos produtos midiáticos em si, mas
antes como audiências ativas, historicizadas, diversificadas na sua operação de leitura e
consumo das obras, respeitando as possíveis compreensões, usos e apropriações que
fazem dos produtos midiáticos65.
Ademais, é preciso repensar os conceitos “devido às novas relações estabelecidas
entre meios e audiências frente aos processos de convergência midiática” (JACKS,
2015, p. 246), e assim chamar atenção para os pressupostos da cultura da convergência,
agregadora de discussões referentes à maneira como lidamos com as diversas mídias.
Ainda segundo Nilda Jacks:

65

É nessa mesma linha de horizonte teórico que os estudos da espectatorialidade e de recepção vêm
emergindo, muito embora se reconheça a necessidade de mais pesquisas nesse âmbito e um
aprofundamento maior de suas perspectivas teóricas e metodológicas, esforço empreendido por alguns
autores (BAMBA, 2013; JACKS, 2015; MASCARELLO, 2006; STAIGER, 2000; dentre outros). Mas
mesmos essas pesquisas que passaram a ganhar mais destaque e relevo no campo da comunicação como
contraponto aos estudos de base estruturalista já passaram por críticas e discussões. Segundo relata Nilda
Jacks (2015), ressalvas antigas feitas aos estudos de recepção, a partir do início dos anos 1990, alertavam
para suas limitações conceituais e teórico-metodológicas, dentre as quais podemos citar a “discordância
com modelos analíticos e procedimentos metodológicos, aspectos políticos da pesquisa, insuficiências
analíticas, despolitização das análises, abandono do contexto das culturas populares” (JACKS, 2015, p.
244).
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[...] o entendimento dos processos e das práticas comunicativas
ganhou ainda maior complexidade, pois na atualidade os conteúdos de
novas e velhas mídias se tornaram híbridos, reconfigurando a relação
entre as tecnologias, indústria, mercados, gêneros e públicos. Isto
porque ocorre um cruzamento entre a mídia massiva e não massiva,
que são assistidas em múltiplos suportes, às vezes simultaneamente,
caracterizando a era da convergência midiática (JACKS, 2015, p.
247).

Tal complexidade deve-se não só pelas reconfigurações das práticas atuais, mas
ainda pela rapidez com que essas mudanças precisam ser digeridas para assim modificar
nossa relação com a produção e o consumo de bens midiáticos. Os próprios sites de
cinema que produzem e oferecem discursos críticos sobre as obras não tiveram tempo
para se reinventar por completo, bem como a produção crítica e valorativa sobre as
obras não deixa de ser já realizada e testada em novos formatos e experiências. É ao
encontro dessas especificidades e similaridades que partiremos neste percurso de
análise.
A abordagem de análise contextualista, em que “o objeto de estudo será a série
de determinações e de mediações de ordem sociocultural e institucional que decretam
em maior ou menor grau a autonomia das instâncias espectatoriais no consumo ou
leitura/interpretação dos filmes” (BAMBA, 2013, p. 21), guiará o nosso ferramental
metodológico a fim de nos fazer olhar não só para os textos e marcas da crítica de
cinema, mas também para o contexto em que elas são produzidas, organizadas e
difundidas a fim de serem consumidas por públicos diversos.
Preferimos, inicialmente neste capítulo, identificar as principais marcas e
personalidades de cada veículo em específico que compõe nosso corpus de análise,
também em consonância com perfis e estratégias de outros sites, endereços eletrônicos
ou sujeitos críticos que podem ser assemelhados na maneira como manipulam as
atividades críticas, a partir do mapeamento que realizamos no capítulo 2. Através do
estudo da Cinética, do Cinema em Cena e do Omelete, buscaremos identificar os traços
de uma constituição da prática crítica online no Brasil, ainda que elas possam conversar
com outros modos de produção, circulação e consumo de críticas feitas em veículos
tradicionais (no caso, impressos) da mídia brasileira e com experiências de veículos
online não necessariamente independentes. Utilizaremos nesta etapa informações das
entrevistas que os editores-chefes dos respectivos veículos nos concederam e que
constam no apêndice na parte final desta tese, com a única exceção do Omelete, pois os
editores na responderam à nossa solicitação de entrevista (com o editor do Cinema em
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Cena fizemos entrevista presencial; com o editor-chefe da Cinética, fizemos por email).
Posteriormente a isso, no capítulo 5, buscaremos trabalhar em sentido inverso: partir de
algumas questões que rondam a crítica de cinema online e seus pressupostos em
transformação a fim de investigarmos as práticas observadas nos veículos.

4.1 O Cinema em Cena e a crítica intermediária

O Cinema em Cena é o mais antigo sítio eletrônico sobre cinema na internet
brasileira e entra agora em seu vigésimo ano de funcionamento. Sediado na cidade de
Belo Horizonte, foi criado em 1997 pelo crítico e editor Pablo Villaça, à frente do
empreendimento como diretor até então, mas atualmente tendo como editor-geral o
antigo colaborador do site Renato Silveira. No entanto, Villaça é o único responsável
por escrever todas as críticas publicadas no endereço, geralmente com periodicidade
semanal, agora também se dedicando à gravação de videocríticas, nomeadas de
videocasts, enquanto Silveira comanda e cuida das demais seções do site, como a de
notícias de bastidores do cinema, trailers, fotos, cartazes, curiosidades sobre filmes,
dentre outras. Silveira está à frente, sobretudo, dos podcasts, programas de áudio em
que um grupo mediado por ele – e do qual Villaça poucas vezes participa – discute
questões diversas: os filmes lançados comercialmente numa dada semana, a filmografia
de um cineasta em específico, um clássico consagrado do cinema, destaque para alguma
série ou um bate-papo sobre notícias recentes do mundo do cinema. Porém, em
dezembro de 2016 o site colocou no ar o que seria o último podcast do Cinema em
Cena, o de número 180, justo quando se comemoram cinco anos do programa no site,
anunciando assim o fim dessa atividade 66.
Além disso, o veículo conta com outros colaboradores que assinam colunas
específicas, com temas os mais diversos relacionados ao universo da sétima arte, sem
periodicidade pré-determinada, tais como: o “Cineclipado” (que reúne videoclipes
musicais estreladas por atores de cinema, a cargo de Stephania Amaral); a
“Cinemateca” (análises sobre filmes clássicos, assinado por Leonardo Alexander); o
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Pablo Villaça já veio a público algumas vezes, através dos espaços no site e em suas redes sociais, para
falar do mau momento financeiro pelo qual o Cinema em Cena passa. Já ameaçou encerrar as atividades
do site e se aposentar da crítica de cinema, mas tem conseguido contornar esses momentos de crise com o
apoio financeiro dos fãs, segundo o próprio Villaça nos conta na entrevista que pode ser acessada no final
da tese.
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“Frame Sonoro”67 (sobre as particularidades do som nos filmes, escrito por Paulo de
Tarso); e “Vestindo o Filme” (aborda o uso dos figurinos nas produções, assinado por
Isabel Wittmann), dentre outras. Villaça também aparece comandando uma coluna que
surgiu há pouco tempo no site: “Cinema em Streaming”, em que ele dá dicas de filmes
que estão disponíveis especificamente no Netflix. Não se trata de análises ou textos
críticos, apenas sugestões rápidas de bons filmes, segundo seu julgamento, que podem
ser encontrados na famosa plataforma de streaming68.
O Cinema em Cena também hospeda em seu portal blogues de outras pessoas
sobre o universo cinematográfico que têm os seus posts em destaque em uma parte do
site. Atualmente são três endereços, todos comandados por colaboradores do próprio
Cinema em Cena: o mais conhecido desses endereços é o Cinematório, do editor-geral
Renato Silveira; há ainda o Estante da Sala, de Isabel Wittmann, e O Pipoqueiro,
editado por Marcelo Seabra. Na Figura 1 (próxima página) podemos visualizar o layout
da homepage do Cinema em Cena69. Trata-se de uma página limpa, com cada seção do
site organizada em blocos facilmente encontrados na capa, bem como uma barra de
links no topo do site que engloba todas as sessões.
Em termos de funcionalidade e oferta de conteúdo, podemos afirmar que o
Cinema em Cena é similar a outros veículos brasileiros tais como Adoro Cinema,
Cineplayers, Papo de Cinema, Cineweb (e mais outros, conforme classificação
demonstrada na Tabela 2 do capítulo 2). São todos sites de cinema que possuem os
textos críticos como conteúdo principal à disposição do leitor, mas oferecem outros
materiais ao redor dos filmes (notícias, artigos especiais, entrevistas, matérias especiais,
colunas específicas). No entanto, poucos deles têm se dedicado à produção de conteúdo
multimídia (podcasts e videocríticas), com exceção do Papo de Cinema com os seus
videocasts ainda um tanto amadores em termos de produção. Há também o site Cinema
na Varanda, voltado somente para a produção de podcasts em formato de conversa
entre seus três integrantes. Ele nos parece se encaixar bem no grupo do Cinema em
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Curiosamente, nessa seção os textos nunca vêm acompanhados de arquivos em áudio ou outro recurso
audiovisual que auxiliaria na formatação discursiva da argumentação.
68
Há algumas exceções a essa regra, como quando ele sugeriu o clássico Desaparecido – Um Grande
Mistério, dirigido por Costa-Gavras em 1982, e, segundo relato do crítico no texto da coluna, ele se
animou ao relembrar o filme e acabou escrevendo uma crítica completa que logo foi publicada na seção
de críticas do site. Disponível aqui: http://cinemaemcena.com.br/Coluna/Ler/2222.
69
Atualmente, este não é mais o layout atual do Cinema em Cena. O site passou por uma modificação
recente, em março de 2017, depois que esta pesquisa já havia sido escrita. No entanto, grande parte das
funcionalidades mantém-se, o que não altera a nossa análise. A maior mudança é que agora o site se
apresenta mais enxuto em termos de conteúdo.
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Figura 1: Homepage do Cineme em Cena
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Cena por ter uma abordagem ampliada do cinema, valorizando os filmes mais
comerciais com o mesmo apreço que tem por filmes mais alternativos, abordando as
obras de modo acessível ao público médio. O Adoro Cinema também costuma produzir
conteúdo em vídeo, mas não críticas ou algum tipo de análise das obras neste formato,
preferindo se dedicar em fazer entrevistas com diretores e atores, mesmo internacionais,
quando estes vêm ao Brasil lançar seus filmes ou quando o veículo é convidado a
participar de eventos de divulgação no exterior. No Cinema em Cena, a partir da
diagramação da página principal, podemos aferir que os podcasts têm a mesma
relevância que as críticas escritas – aparecem lado a lado – enquanto os videocasts estão
abaixo do quadro de colunas diversas do site. Veremos mais adiante como o site lida
com a produção de videocríticas.
Detalhe fundamental é que o Cinema em Cena, desde o final de 2014, conta com
um sistema de assinatura. Os leitores que pagarem mensalidade ou anuidade terão
direito a criar uma conta e, assim, ter acesso, antes dos leitores não assinantes, a certos
conteúdos, além de participar de outras atividades70 – veremos posteriormente como o
Omelete também se dedica a criar algo próximo a esse tipo de reação estreita com certo
público fiel. Nesse aspecto, não nos parece que o sistema de assinatura afete
profundamente a lógica retórica do material crítico produzido, mas sim a relação do
site/crítico com os leitores, o que não deixa de ser algo incomum na Internet brasileira.
Em termos econômicos, atualmente, é a comunidade de fãs que mantém,
exclusivamente, o site no ar, depois que Villaça perdeu o apoio dos sócios majoritários
que sustentavam as contas do veículo 71. Assim, Villaça tem buscado cada vez mais
angariar o apoio de seus leitores72, ainda que o conteúdo do site esteja visivelmente
mais limitado. O fim dos podcats está relacionado justamente à impossibilidade de
manter financeiramente esse conteúdo. O enxugamento dos produtos críticos oferecidos
no site acaba sendo um fator de desfavorecimento frente à oferta de demais conteúdos
por parte dos veículos concorrentes e daquele que se multiplicam na web.
Mattias Frey (2015b) busca rechaçar a ideia de que não existem mais críticos de
grande popularidade no século XXI, afirmando ser impossível negar o fato de que hoje
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Mais detalhes aqui: http://www.cinemaemcena.com.br/cec/apoio.
Para conhecer mais detalhes, ver entrevista de Villaça no apêndice desta tese.
72
A partir de 2017, as críticas publicadas por Villaça possuem a seguinte mensagem no final da página:
“Se você gostou deste texto - e se curte as críticas que lê aqui -, saiba que ficamos bastante felizes, pois o
site precisa de seu apoio para continuar a existir e a produzir conteúdo de forma independente. Para saber
como ajudar, basta clicar aqui - só precisamos de alguns minutinhos para explicar. E obrigado desde já
pelo clique!”. O link que aparece na mensagem é o mesmo da nota de rodapé anterior.
71
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os críticos têm a possibilidade de se tornar personalidades cada vez mais “públicas”,
dada a facilidade de acesso aos materiais que eles produzem, seus perfis pessoais e
profissionais, o trabalho que desenvolvem em torno do cinema. Isso não é uma regra,
uma vez que os profissionais possuem níveis diferentes de relevância diante dos seus
respectivos admiradores, em círculos distintos de leitores. Independente da
nacionalidade, podemos consultar e acessar o trabalho crítico de diversos profissionais
proeminentes no exterior, sendo a língua estrangeira um dos maiores impeditivos. É o
modelo de comunicação em aberto, alargado e instantâneo, oferecido pela Internet e
pela cibercultura massiva, que proporciona tal possibilidade de relação do crítico com o
público. Villaça aproveita-se dessa nova maneira de “relacionamento virtual” para se
aproximar do público e garantir a sustentação econômica de seu trabalho à frente do
Cinema em Cena, depois de ter construído uma base de admiradores nos últimos anos.
Com uma carreira de 20 anos como crítico de cinema, à frente de um veículo
online tão longevo dedicado à arte cinematográfica, Villaça conquistou um lugar de
relevância na área, especialmente ao fidelizar muitos fãs e admiradores de seu trabalho,
o que já fez o Cinema em Cena ter, em média, mais de 220 mil acessos diários – hoje
esse número cai para uma média de 50 mil acessos por dia, segundo informações do
próprio Villaça (ver Apêndice A). O crítico atualmente é um dos diretores da OFCS –
Online Film Critics Society73, correspondente estrangeiro do site oficial do
crítico Roger Ebert74, e membro da Associação Brasileira de Críticos de Cinema
(Abraccine). Ele ainda percorre o Brasil ministrando cursos de cinema, linguagem e
crítica75. Esse modo de posicionamento no campo cinematográfico demonstra um alto
capital social e cultural conquistado por Villaça, pela maneira como ele tem se inserido
nesses espaços e grupos de críticos, inclusive em nível internacional, contribuindo para
um alargamento de sua trajetória social no meio crítico. São poucos os críticos
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Eles se consideram a organização de críticos de cinema online mais antiga do mundo. Link para a
página oficial aqui: http://www.ofcs.org/.
74
Apesar de ter falecido em abril de 2013, o crítico americano Roger Ebert mantinha em seu antigo
blogue, hospedado pelo jornal Chicago Sun-Times, uma coluna chamada “Far-Flung Correspondents”,
criada para receber textos de críticos internacionais dos mais variados lugares do mundo para colaborar
fixamente. Villaça era um desses correspondentes estrangeiros. Depois da morte de Ebert, os membros se
reuniram e criaram esse site que presta homenagem a Ebert, mantém um enorme banco de críticas
deixado por ele e continua recebendo contribuições críticas de variados associados, sendo administrado
agora pela ex-esposa do crítico, Chaz Ebert. Link aqui: http://www.rogerebert.com/.
75
O curso, que possui dois módulos, já ultrapassa a marca de 50 edições realizadas em várias cidades do
Brasil, acumulando um número de 3.500 alunos. Atualmente, Villaça ministra um curso específico sobre
a trilogia O Poderoso Chefão (Francis Ford Copolla, 1972, 1974, 1990), mas continua com os
tradicionais “Teoria, Linguagem e Crítica Cinematográficas” e “A Arte do Filme: Forma e Estilo
Cinematográficos”.
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brasileiros que possuem tal projeção, e o reconhecimento por parte de alguns pares que
fazem parte de um campo geograficamente diferente do brasileiro é algo incomum.
Trata-se, portanto, de um crítico consagrado no campo, já que “é preciso alguma
qualidade para tomar a palavra e ser ouvido” (PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA,
2005, p. 21). Aqui se observa essa dimensão do ethos, resgatada dos estudos
aristotélicos, centrada no estabelecimento de credibilidade, ou de autoridade, nas
palavras de Frey (2015), por parte do orador que se dirige a seu auditório. E Villaça não
só conquistou uma grande legião de admiradores (e alguns desafetos), como também
começou a imprimir um modo de escrita solidificado através dos cursos que ministrou
em vários lugares do Brasil, formando especialmente jovens que passaram a se dedicar a
escrever sobre cinema, inicialmente em blogues e depois em sites específicos – quando
essa era ainda uma distinção entre amadores e profissionais, ali por meados da primeira
década dos anos 2000. Esse lugar de referência como crítico popular deve-se também ao
pioneirismo na crítica de cinema totalmente online no Brasil, quando poucos eram os
sites de cinema ou sujeitos críticos que começaram a desenvolver um trabalho crítico na
Internet, e também pela longevidade de seu trabalho, tendo ele passado por diversos
aprimoramentos e fases surgidos na esfera online, e também no campo cinematográfico
brasileiro. O fato de continuar na ativa até hoje, quando já existe uma pluralidade de
espaços críticos dedicados à abordagem do cinema na Internet, dota-o de certa
relevância e capital simbólico, a partir do prestígio pessoal acumulado. Certamente que
sua popularidade hoje é mais pulverizada, mas já passou por um momento de
consolidação que o torna atualmente uma figura ainda muito lembrada quando se fala
em crítico de cinema na web brasileira. Sua fase atual passa, portanto, pela tentativa de
sustentação dessa autoridade que ele construiu ao longo dos anos, tentando manter-se
ainda na ativa, produzindo e se reinventando – como demonstra o investimento nas
videocríticas –, mesmo com as limitações que as dificuldades financeiras acarretam.
Com tal histórico de popularidade – ainda que atualmente a concorrência para
Villaça tenha aumentado bastante, com o surgimento de uma série de outros críticos que
trabalham na mesma linha de produção do Cinema em Cena – não é difícil imaginar a
gama de seguidores que ele arregimenta nas redes sociais, Facebook e Twitter
principalmente. São formas não só de divulgar os textos e sua produção crítica, bem
como as atividades de que toma parte, além de estabelecer ali uma rede de relações com
o público e mesmo com outros críticos, perfazendo uma espécie de comunidade
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informal de interessados em ouvir as colocações do crítico e com elas interagir, criando
possíveis debates abertos sobre cinema ou outros assuntos adjacentes.
Outra marca que o distingue enquanto figura pública e que certamente direciona
o trabalho de Villaça para certo público, é o seu engajamento político de viés
esquerdista que ele vem manifestando especialmente a partir do seu perfil pessoal nas
redes sociais. Tal postura ajuda a formular a imagem de um formador de opinião, pelo
alcance que suas palavras e colocações possuem no espaço público, ainda que restrito a
um círculo muito específico de pessoas. Não nos cabe aqui estudar essa “persona
politizada” – muito embora a politização pode muito bem ser encontrada nos diversos
atos do cotidiano, o que significa nunca associá-la somente às questões práticas e
assuntos estritos da constituição política do Estado –, mas ao menos não devemos
descartar a maneira como isso se integra a sua imagem, estabelecendo uma relação com
um público cujo interesse não perpassa somente pelo cinema. Mais uma vez é através da
web que tais informações e relações se propagam e tornam possível a constituição de
modos de correlação de ideias diversas.
No entanto, segundo o próprio crítico, essa aproximação com a figura política
“mais afasta do que atrai [público] [...]. No curso mesmo, no primeiro dia, eu peguei o
hábito de perguntar: „Quem aqui me conheceu pela política?‟. Sempre tem uns 10 numa
turma de 50, 60” (VILLAÇA, 2017). O crítico até tenta justificar que a queda de
leitores, ocorrida de 2014 para cá, é consequência da ampliação das discussões políticas
que ele passou a expor nos últimos anos, o que desagrada muita gente. “Eu tive leitor
que me mandou mensagem dizendo que me lia desde os 14 anos de idade, tem hoje 27 e
não vai voltar a me ler mais por causa disso” (VILLAÇA, 2017). Foi também a
militância política que, segundo o próprio crítico76, afastou seus antigos sócios da
participação financeira do site, o que obrigou o crítico a diminuir equipe e conteúdo
ofertado. E, consequentemente, o declínio financeiro do site acarretou tanto na
diminuição da oferta de conteúdo como na perda de leitores também.
Se hoje tem sido cada vez mais comum que os sites de cinema contem com
muitos colaboradores a se revezarem na escrita das críticas, até mesmo para tentar dar
conta das muitas estreias semanais, o Cinema em Cena continua mantendo Villaça
como principal produtor de críticas formais – uma vez que os textos dos demais
colaboradores também estão dotados de posições críticas em suas abordagens
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Ver mais informações na entrevista feita com Villaça no apêndice desta tese.
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específicas. Somente ele é quem assina as críticas publicadas no veículo, incluindo aí as
videocríticas – o site do jornalista pernambucano Luiz Joaquim, Cinema Escrito, assim
como o endereço eletrônico de Isabela Boscov ou do Celso Sabadin, o Planeta Tela, são
alguns exemplos de endereços eletrônicos consolidados que também possuem esse
caráter de ter um único crítico para alimentar o site. Para além de um conjunto de
endereços eletrônicos, muitas vezes amadores, que são mantidos por uma única pessoa e
se espalham na Internet, é muito comum também que críticos consagrados mantenham
endereços individuais, geralmente blogues particulares, que lhes dotam de liberdade
para escrever e discutir sobre filmes e assuntos que não encontram lugar nos seus
veículos tradicionais, por estes contarem com outros sujeitos críticos trabalhando em
conjunto ou por limitações de espaço 77. No entanto, trata-se de espaços secundários,
geralmente alimentados de modo irregular, sem periodicidade ou linha editorial
específica.
Apesar de o Cinema em Cena contar com algumas seções, concentraremo-nos
nos discursos críticos previamente formatados e nomeados como tais, com especial
atenção aos textos escritos e aos videocasts. Nos últimos meses, pudemos notar que
Villaça passou a escrever mais críticas de filmes clássicos e, mais recentemente, tem se
dedicado a discorrer analiticamente sobre séries de TV78. Porém, para fins desse estudo,
iremos mirar na crítica cinematográfica, nos restringindo aos textos referentes a filmes
contemporâneos, pois conteúdo equivalente poderá ser encontrado nas amostras de
críticas dos demais sites com os quais iremos trabalhar logo adiante. Utilizaremos
trechos de críticas publicadas por Villaça para ilustrarmos nossas considerações sobre o
fazer crítico impresso ali. Buscamos destacar um conjunto de textos sobre filmes
variados e mesmo distintos entre si, seja em gênero, nacionalidade, duração e formato.
São quase vinte anos de produção de críticas escritas. Nesse trabalho que Villaça
desenvolve há tanto tempo, é possível perceber certa padronização textual em sua
77

Alguns exemplos: Luiz Carlos Merten e Luiz Zanin Orricchio, ambos críticos do jornal O Estado de S.
Paulo, mantêm blogues pessoais, hospedados pelo próprio jornal; o crítico da Folha de S. Paulo, Sérgio
Alpendre, que também escreve na Revista Interlúdio, mantém um blogue amador que leva seu nome,
assim como o crítico do mesmo jornal paulista, Inácio Araújo, também possui o seu espaço particular na
web. Mesmo aqueles que colaboram para sites consolidados, como a Cinética, também conseguem
manter blogues particulares, como Felipe Furtado e seu Anotações de um Cinéfilo, e Andrea Ormond,
com Estranho Encontro.
78
O universo das séries tem se tornado cada vez mais presente no trabalho dos críticos de cinema e na
experiência cotidiana dos cinéfilos que passaram a se dedicar às narrativas seriadas. Mesmo nos estudos
acadêmicos, existe uma atenção hoje maior voltada para a análise das séries, que exigem, inclusive, um
olhar diferenciado por se tratar de um produto com especificidades narrativas distintas do cinema. No
entanto, é cada vez mais comum que os críticos de cinema e cinéfilos em geral se aproximem do universo
das séries e passem a escrever analiticamente sobre esses produtos.
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escrita crítica: introduz o texto com uma ideia central, já antecipando sua avaliação
geral do filme ou posição diante dele, segue-se uma sinopse da obra, depois observações
sobre trama, roteiro e direção, partindo enfim para as questões técnicas, até uma
conclusão que arremata a posição do autor em relação ao filme. Pode-se dizer mesmo
que existe um teor didático nos textos do crítico.
José Luis Braga (2006), ao realizar uma pesquisa em alguns veículos impressos
de relevância nacional (Folha de S. Paulo, Zero Hora e Correio Brasiliense), percebeu
também um tipo de padrão estrutural, muito relacionado ao texto jornalístico opinativo
– a “crítica de cinema” é pensada por ele como um gênero – que ele chama de
impressionista. Os textos geralmente são marcados pela atualidade, começam revelando
a sinopse para situar o leitor na trama (supondo que o leitor não viu o filme), passando
posteriormente às questões técnicas e narrativas (fotografia, iluminação, ritmo
cinematográfico), apontamento de questões extrafílimicas (e possíveis digressões do
trabalho diretores e atores, dados sobre a origem do filme, processo de produção,
sucesso do filme, recepção, prêmios, bilheteria) e, por fim, a apreciação do crítico. A
lógica desses padrões segue um percurso de leitura que pressupõe um leitor levado a
percorrer um caminho de entendimento do filme em seus aspectos textuais e
contextuais, de modo a se engajar na experiência do cinema a partir do olhar do crítico,
como uma espécie de guia de consumo.
Voltaremos a discutir, no próximo capítulo, de que modo a crítica de cinema
online tem se apropriado ou recusado certos direcionamentos já tão estabelecidos pelo
exercício da crítica visto nos veículos impressos diários. Porém, podemos afirmar que,
no caso do Cinema em Cena, a despeito de se distanciar dos pressupostos do jornalismo
cultural observado nos meios impressos, o padrão seguido por Villaça busca oferecer
uma leitura que seja acessível ao grande público, a partir da constituição de um percurso
de leitura já reconhecido pelos leitores mais fieis, mas que busca ir além da mera
“indicação” ou “contraindicação” do filme, tal qual estaria inscrito nos pressupostos da
mídia impressa. Partimos da hipótese de que o meio online, pela gama de informações
que já oferece sobre os filmes, suas particularidades e direcionamentos, favorece a
busca, por parte dos críticos, da constituição de um estilo que possa oferecer leituras
mais engajadas na textualidade fílmica e menos preocupadas em apontar as marcas
factuais das obras, como acontece no jornalismo cultural. Os textos de Villaça, por sua
vez, encontram-se no espaço intermediário entre o conhecimento profundo de cinema e
sua abordagem popular, voltados para públicos diversos.
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Esse modo esquemático de entender as críticas do Cinema em Cena perpassa
pela leitura constante de seus textos críticos e por uma generalização dessa observação.
Não queremos afirmar aqui que todos os textos seguem à risca esse esquema estrutural.
Também não pretendemos chegar a um modelo com a finalidade de enquadrar o
trabalho do crítico em qualquer esquema rígido, mas antes observar o padrão como
ponto de partida para que Villaça consiga estabelecer as marcas visíveis em sua
produção escrita. O próprio crítico, ao reconhecer a influência de sua escrita em outras
pessoas, demonstra que existe uma estrutura reconhecível ali:

Hoje, eu leio, com certa frequência, alguns textos de críticos mais
jovens e eu percebo alguns elementos muito típicos meus. A forma de
análise, o vocabulário, a forma de estruturação, e aí eu noto que existe
uma influência natural. [...] quando você está há tempo demais
fazendo uma coisa, ganha certo nome e fica popular, acaba virando
referência (VILLAÇA, 2017).

Nesse ponto, Villaça reconhece também que o curso por ele ministrado em todo
o Brasil é fundamental para criar esse ponto de referência nas pessoas que colocam em
prática a atividade crítica depois de passado pelas aulas com ele (segundo o crítico,
cerca de 3.500 já participaram dos diversos cursos). É como se ele fosse difundindo um
modo de escrita que possui as características desse equilíbrio intermediário entre a
profundidade e a facilidade de leitura, além de outras marcas que veremos a seguir.
Os textos de Villaça são marcados ainda por uma constituição formal que lhe
permite alcançar uma das principais características presente em seus escritos: o destaque
conferido aos pontos temáticos e contextuais que os diversos filmes suscitam.
Certamente que, como crítico, os fatores técnicos e as questões de ordem narrativa são
peças fundamentais de observação das obras, mas é a partir delas que o crítico alcança
outros modos de olhar. A análise dos filmes serve, na maior parte dos casos, para que
ele consiga extrair alguma leitura de ordem moral, filosófica, humana, algo que
funcione como reflexão ou compreensão/interpretação a ser oferecida ao leitor. Há, de
início, uma predisposição maior a se engajar na leitura do filme que lhe permita ver o
conteúdo através da forma e das estratégias narrativas que a obra utilizou, na visão dele,
para alcançar tal objetivo. Observemos aqui o trecho inicial de um de seus textos:

Há amores tão imensos que insistimos em vivê-los mesmo sabendo
que a experiência resultará inevitavelmente em dor. Não há razão que
explique nossa decisão de abraçá-los e o fascinante é que, mesmo que
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houvesse, não a ouviríamos. São amores tão fortes que parecem existir
fora do tempo: não nos lembramos de como éramos antes deles e nem
conseguimos nos imaginar como seríamos (ou seremos) depois
(VILLAÇA, 2016a, s.p.).

Trate-se da introdução da crítica de A chegada (Denis Villeneuve, 2016), uma
produção norte-americana de ficção científica. Antes mesmo de nomear o filme ou de
revelar dados referentes à produção, o crítico prefere desenvolver um pensamento
subjetivo que, de início, sugere uma leitura pessoal baseada em questões narrativas do
filme, ainda não explicitadas, mas que já são oferecidas pelo texto como ponto de
partida para a abordagem da obra. São colocações que não perpassam por um processo
de análise narrativa, mas antes como dado prévio que servirá como norte para se pensar
o filme. É certo que essa reflexão inicial partiu da obra na sua relação com o olhar
pessoal do crítico, mas ela surge no texto como reflexão primeira que seria corroborada
ou apreendida a partir do filme e dos seus elementos narrativos a serem conjugados
analiticamente mais adiante.
São muitos os textos do crítico em que o primeiro parágrafo sequer cita o título
do filme e, por vezes, ele utiliza o início das críticas para introduzir discussões que
serão abordadas a seguir, antes de se dedicar a apresentar a obra por si mesma. É uma
forma de engajar o leitor a partir de pressupostos de ordem humanista. Vejamos como
Villaça dá continuidade ao texto de A chegada:

A Chegada é um filme que compreende isso e que também reconhece
como a ficção científica frequentemente se ocupa com questões
imateriais demais para a Ciência e palpáveis demais para que soem
como Fantasia – o que torna significativo como a combinação de
ambas acaba por se mostrar tão apta a produzir respostas
incrivelmente complexas. Algumas das reflexões mais instigantes
sobre a natureza da perda e da morte vieram deste gênero, já que, em
última análise, obras como 2001, Solaris e Contato lidam com nossa
finitude e a daqueles que amamos – e também com nossa relação com
estas. (E, sim, estou colocando o novo trabalho de Denis Villeneuve
na mesma categoria destes clássicos.) (VILLAÇA, 2016a, s. p.).

Antes de adentrar nos pormenores do filme, o crítico busca situar essa obra a
partir de uma questão que lhe parece central: a ideia de morte e/ou de finitude. Tudo
isso sem de fato tomar o filme como exemplo explícito – algo que será feito nos
parágrafos seguintes –, mas como antecipação às discussões vindas a seguir e que
encontram eco nas marcas narrativas do filme – o roteiro, as ações dos personagens, os
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modos como os realizadores desenvolvem, em termos estéticos, tais questões. Estamos
diante então do modelo crítico que Tim Bywater e Thomas Sobchack (1989) classificam
como sendo uma abordagem humanista, aquela que “tenta produzir sentido da
experiência emocional e intelectual do indivíduo com um filme” 79 (1989, p. 25,
tradução nossa).
Em determinado trecho da crítica, ele diz: “Se estou fazendo com que A
Chegada soe tematicamente denso, é porque ele é” (VILLAÇA, 2016a, s. p.). O filme,
portanto, é quem provoca tais questões, trazida pelo raciocínio do autor na sua leitura
particular da obra. Mesmo em filmes cujas temáticas são menos relevantes, mais
voltados para o entretenimento e menos provocadoras em termos morais/filosóficos,
como é o caso de Animais fantásticos e onde habitam (David Yates, 2016), Villaça
encontra uma brecha para tratar de tais questões que tanto lhe parecem fundamentais:

E há, como não poderia deixar de ser (já que Rowling tem um fraco
por alegorias), os elementos temáticos subjacentes às tramas
desenvolvidas pelo filme: se o fundamentalismo religioso e suas
consequências devastadoras estão presentes na figura de Mary Lou, a
mistura deletéria da política com a grande imprensa pode ser
observada através da relação entre o magnata da mídia vivido por Jon
Voight e a pré-campanha de seu filho à presidência. [...] Além disso,
Rowling faz uma crítica (pouco) velada ao conservadorismo norteamericano ao conceber os políticos bruxos do país como figuras que
insistem em leis que, entre outras coisas, exigem a segregação.
(Tolerância e aceitação das diferenças sempre foram temas preciosos
para a escritora.) (VILLAÇA, 2016b, s. p.).

Nesse caso, podemos ainda notar o modo como o autor do texto justifica sua
escolha de trazer aquelas questões à tona: elas têm razão de estar ali não
necessariamente porque ele assim as considera relevantes, mas antes por serem
“preferências” da roteirista J. K. Rowling. Já que ela “tem um fraco por alegorias”, o
crítico se sente à vontade em resgatar aquelas questões no texto, mesmo que elas sejam
secundárias na obra. É, portanto, o filme e seus realizadores que levantam as questões, e
não uma preferência particular do crítico, estando ele a serviço das obras, encontrando
ali uma maneira de corroborar suas colocações.
Tim Bywater e Thomas Sobchack (1989) enxergam uma aproximação desse tipo
de abordagem com o humanismo clássico renascentista, uma vez que, ao pensar o filme
como arte, a crítica “afirma a dignidade e o valor dos indivíduos e a capacidade de auto79

Do original: “attempts to make sense of the individual's emotional and intellectual experience of a
film”.
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realização através da aplicação da razão à variedade de esforços humanos”80 (1989, p.
25, tradução nossa). Podemos dizer que boa parte das críticas de Villaça partem de
questionamentos que norteiam os textos de abordagem humanista: o que os filmes
podem nos dizer sobre a condição humana? Que tipos de ideias estão escondidas por
baixo da superfície dos filmes? (BYWATER; SOBCHACK, 1989).
Se o tom humanista é uma constante nos textos do crítico, há nessa estratégia
discursiva uma dimensão emocional que busca ganhar a atenção do seu leitor,
compartilhando com ele ponderações e colocações que eles mesmos podem ter
percebido na sua própria experiência com o filme. Para os que não assistiram à obra,
tais colocações servem para instigá-los – ou afastá-los – daquela experiência. Em
qualquer um dos casos, o crítico geralmente busca criar no leitor um apelo emocional
que seja capaz de lhe atrair atenção de forma subjetiva.
É na categoria do pathos aristotélico que podemos visualizar o modo como o
texto busca o engajamento do leitor a partir de posições muito assertivas por parte do
crítico, mas que visam estabelecer uma relação de provocação, de modo a causar nesse
receptor algum tipo de reação emocional, “pelo menos na medida em que procura
satisfazer um desejo de conhecimento, domínio ou discriminação refinada”81
(BRODWELL, 1991, p. 207, tradução nossa). Vejamos como Villaça começa sua crítica
da produção francesa É apenas o fim do mundo (Xavier Dolan, 2016):

Na metade da projeção de É Apenas o Fim do Mundo durante o
Festival de Cannes, previ corretamente que seria vaiado ao final – não
por ser um filme ruim, mas por não ser fácil de ver e nem tentar sê-lo.
Dirigido sem quaisquer concessões ao espectador, esta nova obra do
canadense Xavier Dolan reconhece o amor entre seus personagens,
mas também que estes não conseguem deixar de machucar uns aos
outros, tendendo a interpretar da pior maneira o que ouvem
(VILLAÇA, 2016, s. p.).

De início, notamos que o crítico está falando em primeira pessoa do singular.
Essa mudança – Villaça geralmente escreve na primeira pessoa do plural, “nós”, que
também não deixa de ser um modo de incluir o leitor naquela experiência analítica, mas
de modo mais impessoal – já revela uma proximidade entre as duas instâncias textuais.
Mas aqui o crítico busca compartilhar uma experiência localizada que está intimamente
80

Do original: “it asserts the dignity and worth of individuals and the capacity for self-realization through
the application of reason to the variety of humans endeavors”.
81
Do original: “at least insofar as he seeks to gratify an urge for knowledge, mastery, or refined
discrimination”.
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relacionada à leitura que faz do filme. Além de jogar luz sobre sua própria perspicácia
ao “prever” a reação do público no final daquela sessão – e há nisso uma construção
baseada no ethos por autovalorizar a capacidade dele próprio em reconhecer de imediato
aquele tipo de situação em termos de recepção de uma dada crítica especializada com
quem ele assistia ao filme –, Villaça busca angariar atenção para uma leitura sua que se
contrapõe à dos demais: o filme foi vaiado, mas ele o considera ótimo.
O restante do texto servirá para expor os argumentos e posições que possam
confirmar os méritos observados na obra, além de já nesse início apresentar sua leitura
principal do filme que recai sobre certa situação relacionada ao comportamento dos
personagens. Tal exemplo revela a maneira como o crítico se coloca a favor do filme,
buscando angariar também a simpatia dos leitores que compartilham com ele a mesma
opinião, e colocar em dúvida as demais. Para os que não viram o longa, fica a
provocação a partir desse “embate de posições”, uma vez que Villaça se coloca em
outro polo de recepção, diferente dos demais críticos que estava em Cannes e vaiaram.
No último parágrafo dessa mesma crítica, ainda arremata: “Admirável como Cinema, É
Apenas o Fim do Mundo cumpre muitíssimo bem sua proposta; que esta incomode
justamente por ser eficiente demais é terrivelmente injusto” (VILLAÇA, 2016c, s. p.). O
uso constante de adjetivos e, aqui, a grafia da palavra “cinema” com inicial maiúscula
faz parte dessa provocação, além do esforço em lançar uma explicação que justifique as
vaias. De qualquer modo, a prova do pathos mostra-se mais acentuada nos textos de
Villaça do que nos dos demais críticos que agrupamos ao redor do Cinema em Cena.
Seria preciso uma análise comparativa mais detalhada para adentrarmos nessa discussão
em detalhes, mas arriscamos aqui que Villaça possui uma estilo mais assertivo e
claramente explícito quando precisa depositar apelos passionais em torno da
argumentação, o que constituiria outra marca de seus escritos.
Mas não é só de relações emocionais que Villaça lança mão em suas críticas. Há
também estratégias que visam uma abordagem racional dos argumentos e das leituras
humanistas que ele constrói em sua escrita. Aqui observamos como a prova do logos
aristotélico refere-se ao desencadeamento lógico das premissas que servem para
solidificar as proposições do crítico. Tomando como objeto de análise ainda o mesmo
filme francês, ele escreve:

[...] Dolan permite que o espectador testemunhe o tempo subjetivo
presente em encontros de olhares – e quando Louis e Catherine
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conversam no sofá enquanto Antoine e Suzanne discutem ao lado, o
cineasta parece testar os limites de sua capacidade de contrapor o
espaço objetivo, da briga entre irmãos, e o subjetivo, contido na troca
de olhares entre o protagonista e a cunhada e que parece durar uma
eternidade (VILLAÇA, 2016c, s. p.).

O estudo de personagens, seus comportamentos e atitudes são a base da
argumentação de Villaça, neste texto, para que ele consiga demonstrar sua posição sobre
o filme, ou fortalecer seus argumentos, leitura que já demarcou no início.
Outra maneira de estabelecer essa construção lógica entre as leituras assertivas
dos críticos e suas demonstrações na narrativa é através de exemplificações. A
apropriação de cenas dos filmes analisados é um recurso que Villaça utiliza muito, na
medida em que busca ilustrar suas afirmativas, seja na própria tessitura fílmica a partir
dos desdobramentos do roteiro e do comportamento dos personagens, seja nos detalhes
e na execução do trabalho de realizadores, roteiristas ou atores, ou nesses quesitos
juntos. No fundo, essa é uma praxe no exercício crítico, recurso de que Villaça se
mostra bastante adepto. O texto fornece uma série de exemplos retirados de cenas dos
filmes cada vez que se deseja ilustrar seu ponto de vista em relação a determinadas
questões ou discussão em pauta, como no caso acima. E a própria possibilidade de
poder desenvolver no espaço online um texto mais alongado favorece o uso de tal
estratégia retórica.
A descrição é pensada por Noëll Carroll (2009) como um dos elementos que dão
sustentação à crítica – ao lado da classificação, contextualização, elucidação,
interpretação e, claro, avaliação. Tais procedimentos podem muito bem estar
encadeados, não como operações solitárias e apartadas umas das outras, antes como
parte inicial de um processo que segue em contínuo. Assim, “o trabalho da descrição
pode ser expresso em termos avaliativos” 82 (p. 84, tradução nossa), já que para o
pesquisador a avaliação é peça fundamental do discurso retórico da crítica. Portanto,
mesmo que se faça uso somente de algumas dessas operações, elas devem apontar para
alguma forma de avaliação, como objetivo central da crítica, tal qual defende Carroll.
Quando Villaça, no trecho anterior, diz que o diretor do filme “permite que o espectador
testemunhe o tempo subjetivo presente em encontros de olhares” e que esses parecem
“durar uma eternidade” (VILLAÇA, 2016, s. p.), a descrição que o crítico realiza dessa
cena já está imbuída de uma avaliação que ele faz da maneira como o filme opera
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Do original: “the descriptions of the work might be voiced in evaluative terms”.
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narrativamente a fim de produzir determinado efeito emocional no espectador –
constituindo tal operação uma tarefa essencial do trabalho do crítico. A descrição chega,
portanto, como forma de validação da percepção subjetiva do analista.
No texto sobre o filme norte-americano Snowden: heroi ou traidor (Oliver
Stone, 2016), Villaça se dedica a discutir o trabalho do veterano diretor Oliver Stone e o
diretor de fotografia Anthony Dod Mantle. Vejamos como ele avalia o trabalho da
dupla:

[...] é interessante observar como aqui e ali Stone e Mantle incluem
planos que parecem observar Snowden à distância, insinuando seu
receio de estar sob monitoramento. Nesse sentido, aliás, o diretor cria
dois planos memoráveis que igualmente salientam esta atmosfera
angustiante de vigilância: em um, nos aproximamos da lente de
uma webcam até esta parecer se transformar em um olho; em outro, as
conexões entre vários indivíduos espionados são ilustradas como redes
que, ao se espalharem, também formam uma íris, completando a bela
rima visual. Outra decisão brilhante do cineasta e de seu diretor de
fotografia reside na maneira como enfocam um ataque de drone no
Oriente Médio: primeiro, acompanhamos a explosão através do
monitor remoto, em uma imagem com baixa resolução, alto contraste
e em preto e branco; em seguida, revemos o mesmo evento em cores e
dominando toda a tela, expondo o que facilmente escolhemos ignorar
– que investidas como aquela são brutais, têm consequências reais e
custam vidas (VILLAÇA, 2016c, s. p.).

Para justificar a posição de que o filme cria atmosfera de angústia, Villaça busca
descrever tais cenas em seus pormenores cinematográficos: como elas se dão em relação
a movimentos de câmera, montagem e quais os desdobramentos que isso provoca em
termos de recepção e produção de sentido. A ilustração é considerada por Perelman
(2005; 1993) como uma técnica argumentativa que se utiliza de um caso facilmente
reconhecível para, indutivamente, representar certo modelo. Ela fornece “casos
particulares que esclarecem o enunciado geral, mostram o interesse deste através da
variedade das aplicações possíveis, aumentando-lhe a presença na consciência”
(PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2005, p. 407), e ainda deve “impressionar
sobretudo a imaginação” (PERELMAN, 1993, p. 121). Ao relembrar certos trechos da
história, especialmente para o leitor-espectador que já assistiu ao filme, o crítico faz ver
o quanto aquela cena tem algo de importante, mesmo quando isso passa despercebido
pelo espectador, ainda que para o crítico funcione como estratégia argumentativa a
favor de uma avaliação.
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Logo após esse trecho, Villaça complementa: “Este, claro, é o prazer de
acompanhar o trabalho de um diretor talentoso e experiente: perceber como pequenas
decisões nos movem quase inconscientemente” (VILLAÇA, 2016c, s. p.). Além de
corroborar o investimento que o crítico faz na análise das competências
cinematográficas do diretor, fazendo com que seu leitor perceba como a produção de
sentido se dá a partir das escolhas narrativas do realizador, o trecho nos serve como
exemplo de como as provas do logos e pathos podem estar interrelacionadas na
construção retórico-argumentativa do discurso crítico. No fundo, o orador aristotélico é
justamente quem consegue dominar as paixões através do raciocínio lógico com o qual
busca envolver seu auditório.
Ao mesmo tempo em que Villaça salienta, abusando dos adjetivos, o trabalho do
cineasta de modo exacerbado, ele também busca refletir objetivamente como isso se
revela a partir do recorte de cenas extraídas da obra. Implicitamente, a própria
capacidade do crítico em articular essas instâncias revela, indiretamente, sua expertise,
centrada no ethos. Assim, formula-se um sujeito retórico ou uma “persona retórica”
capaz de articular em seu discurso determinadas estratégias argumentativas a reforçar
todo o capital específico acumulado pelo crítico em sua trajetória.
Após tais observações acerca da constituição discursivo-argumentativa de um
apanhado de críticas, é preciso fazer um parêntese para comentar a inclusão de duas
críticas “publicadas” em novembro: as do filme Elle (Paul Verhoeven, 2016) e É apenas
o fim do mundo (Xavier Dolan, 2016). Os filmes entraram em cartaz no circuito
brasileiro nesse referido mês, mas os textos foram escritos por Villaça em maio, como
parte da cobertura que ele fez do Festival de Cannes, onde as obras estrearam na
prestigiosa mostra competitiva principal. Esse dado é relevante para pensarmos a
trajetória social do crítico. Ao participar de festivais e mostras de cinema, especialmente
fora do Brasil e ainda mais num evento reconhecidamente importante para o universo
do cinema mundial, Villaça acaba acumulando capitais diversos. É um modo de se
colocar ativamente no campo cinematográfico, como sujeito crítico que está atento às
novidades do cinema de autor que ganha os holofotes nos grandes eventos de cinema.
Muitos desses filmes acabam tornando-se incontornáveis pela força e relevância que
alcançam no campo, uma construção que tem a própria crítica como peça fundamental
enquanto legitimadora ou não de certas obras e realizadores.
Ao chegar ao Brasil, a depender de sua trajetória internacional, o filme ganha
destaque e posto de obra fundamental que precisa passar pelo olhar da crítica. Como
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Villaça já viu e escreveu sobre tais filmes durante o festival, ele acaba criando um
arsenal de críticas a serem republicadas no Cinema em Cena quando o filme entra em
cartaz no circuito comercial, como é o caso desses dois citados. A antecipação ao leitor
pode ser vista como uma das características do trabalho do crítico de cinema enquanto
figura que oferece um juízo a fim de guiar o caminho daqueles que buscam a opinião do
crítico. Como já discutimos no primeiro capítulo, tal posição está cada vez mais em
reconfiguração por conta das mudanças no mercado exibidor e pela popularização das
novas plataformas de acesso às obras, deixando de ser a sala de cinema a única forma de
contato com o filme. De qualquer modo, muitos críticos ainda se baseiam nas estreias
comerciais e nos critérios de atualidade para abordar os filmes – se ele estreia numa
dada semana, a crítica deve estar no ar ainda naquela semana, de preferência na quintafeira, dia em que os cinemas atualizam seus filmes em cartaz. No caso do Cinema em
Cena, são raros os filmes que ganham críticas depois de passada mais de uma semana
de sua estreia oficial no Brasil.
As marcas e habilidades retóricas moldadas com o passar dos anos também vão
ser encontradas nos exercícios com a videocrítica que Villaça vem desenvolvendo. Por
algum tempo, essas experiências não apareciam no Cinema em Cena. Ainda no início de
2016, os videocasts eram publicados diretamente no blogue pessoal do crítico, o Diário
de Bordo83, e foram incorporados ao site desde então, aproveitando-se do arsenal de
vídeos que ele já possuía. Os vídeos, por sua vez, ficam hospedados no canal do
YouTube em uma conta pessoal do crítico e não na do Cinema em Cena. Possuem,
portanto, esse caráter quase alternativo, mas estão fortemente atrelados à construção de
um discurso crítico por parte de Villaça.
Hoje, no site, já existe uma aba referente às videocríticas para listar esse
material. O que antes era um produto complementar na cadeia de conteúdos produzidos
e veiculados pelo endereço, agora passa a fazer parte da rotina produtiva do Cinema em
Cena. Raramente a videocrítica substitui o texto escrito, sendo os filmes escolhidos para
essa realização os de maior apelo comercial, que não deixam de ter um texto escrito
também publicado. Quando há dois materiais sobre o mesmo filme, o vídeo aparece na
página da crítica escrita, na parte inferior do site. Em muitos casos o recurso do vídeo é
utilizado de maneira mais imediatista, quando o crítico sente a necessidade de falar
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No seu blog pessoal, Villaça tem maior liberdade de conteúdo. Embora fale muito de cinema, o
endereço é utilizado para discutir política e outros assuntos, assim como para divulgar uma produção
literária feita por Villaça. Os videocasts, portanto, ficam diluídos em meio a outros produtos discursivos.
Link aqui: http://diariodebordo.cinemaemcena.com.br/.
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sobre alguma obra no calor da hora – poucas horas depois de ter visto o filme, por
exemplo – deixando o lugar da escrita para outro momento mais compenetrado, isso se
houver.
Se os textos escritos eram antes a principal “atração” do Cinema em Cena, a
aposta nesse tipo de formato aponta para uma atualização em busca de angariar a
atenção de um novo público ou de manter o que ele já conquistou, diante da grande
oferta de vídeocrícas na web. Por outro lado, ainda carrega um caráter amador e mesmo
artesanal na sua feitura. Villaça sempre aparece sozinho falando de alguma produção. O
crítico não utiliza aqui nenhum outro recurso de imagem e som que poderia
complementar a argumentação e exemplificar “audiovisualmente” certas características
dos filmes abordados. Não há nem mesmo uma edição do próprio vídeo, escolhendo as
melhores falas e takes, mudando os planos e os ângulos da imagem. Sem o auxílio da
equipe do site, Villaça produz e edita ele mesmo o vídeo, sem apelar para grandes
recursos técnicos, permitido atualmente pelas facilidades das novas tecnologias móveis.
Ele aparece diante da tela com um fundo neutro e profere abertamente seu discurso
olhando para a câmera (como podemos ver na Figura 2), mantendo a mesma postura do
início ao fim do vídeo. Em certo momento modifica um pouco o tom da voz, mais para
efeito cômico.

Figura 2: Imagem do videocast do Cinema em Cena

Vale pontuar aqui o que Villaça pensa sobre toda essa movimentação em torno
da produção crítica em vídeo. Primeiramente, ele se considera um “escritor”, entende
seu trabalho como uma profissão voltada para a escrita: “Posso parar de escrever crítica,
mas não vou para de escrever, é o que eu faço de minha vida, eu não vivo sem escrever
(VILLAÇA, 2017). E por que ele produz vídeos então? “Todo mundo me diz que é
importantíssimo (risos). Todo mundo fala que eu tenho que fazer isso. As pessoas me
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falam que o futuro é isso, são os youtubers. Hoje ninguém quer mais ler texto, todo
mundo só quer acessar vídeos” (VILLAÇA, 2017). Fica claro aí como a remodelação
dos habitus, por conta das vicissitudes do mundo digital e da cibercultura, está
mudando, ainda que desordenadamente, as formas de exercício crítico em termos
materiais. E de como o crítico se vê impelido a enfrentar o desafio de produzir algo
distante da sua própria concepção de crítica a fim de atender as demandas de seu
público atual e, assim, não diminuir a autonomia conquistada por longos anos,
permanecendo atualizado. Ao mesmo tempo, o crítico reconhece que não possui
habilidade e nem mesmo tem pretensões de investir exclusivamente na produção de
vídeos futuramente: “eu acho que vai diminuir cada vez mais o papel da crítica escrita, o
que é uma péssima notícia pra mim porque eu não me vejo sendo youtuber (VILLAÇA,
2017). A fala demonstra ainda mais a pertinência da demanda por produtos audiovisuais
em detrimento do texto escrito e a tendência para a reformulação da crítica tal qual a
conhecemos.
Giacomo Manzoli e Paolo Noto (2015) investigam alguns exemplos de
videocríticas no contexto de produção e circulação na Itália e, por sua vez, se mostram
reticentes sobre a alegação de que os novos formatos mudaram a estrutura e as
operações da crítica de cinema. Mas eles chegam a questionar de que modo a inclusão
de tais experiências não têm reformado ou abalado os habitus constituídos pelos sujeitos
críticos no fazer cotidiano, e ainda como as mudanças midiáticas introduziram
necessidades críticas distintas. A crítica em vídeo, que assim como na Itália, tem
proliferado na web brasileira, passou a ser uma demanda da era digital, mais do que um
imperativo do ofício e da própria crítica enquanto instituição, podendo mesmo esbarrar
na própria inabilidade de muitos críticos em produzir esse tipo de conteúdo, que exige
um aparato técnico diferente, mais trabalhoso e custoso, apesar das inovações
tecnológicas dos dispositivos móveis facilitarem bastante o trabalho hoje em dia. A
constante busca pela afirmação do status, da manutenção da autonomia no campo, neste
caso através de uma forma de atualização em confluência com os novos tempos, parece
ter exigido dos críticos mais tradicionais e experientes uma operação a que eles não
estavam acostumados. Alguns se renderam, outros se mantêm mais reticentes e
reservados. Para os primeiros, como Villaça, que “demorou” a assumir a produção
amadora dos vídeos como conteúdo específico do site, é possível afirmar que a
produção do novo material alterou as práticas e atitudes do crítico, tanto na sua relação
cotidiana com o modo de operar a crítica em uma de suas formas possíveis, como
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também na maneira de se colocar neste campo em mutação, em disputa com outros
sujeitos que têm buscado produzir o mesmo tipo de conteúdo. A demora em investir na
produção de vídeos é também explicada pelo fator geracional. Grande parte dos canais
de Youtube com videocríticas são feitos por pessoas muito jovens, bem mais afeiçoadas
às facilidades de manipulação técnica exigidas pelos dispositivos móveis e menos
apegadas ao texto escrito.
O trabalho de Villaça com a videocrítica é similar a de outros críticos que ainda
o fazem de modo mais artesanal. O Papo de Cinema, site que faz parte do que
chamamos de Grupo Cinema em Cena, tem investido nesse tipo de conteúdo, mas ao
invés de contar com um único crítico falando para a câmera, prefere colocar em cena
dois críticos do site que conversam e interagem entre si, discutindo criticamente
determinado filme – veremos mais adiante como o Omelete também produz conteúdo
em vídeo baseado em um caráter dialógico entre participantes. A imagem abaixo (ver
Figura 3) representa um print do videocast sobre Mãe só há uma (Anna Muylaert,
2016), que conta com a participação do editor-chefe do site, Robledo Milani, e o crítico
Rodrigo de Oliveira. O vídeo sempre apresenta os dois na tela, conversando sobre o
filme, mas é intercalado com imagens de câmera dividida a revelar cenas ilustrativas do
filme, mas sem que os dois interajam com essas imagens.

Figura 3: Imagem do videocast do Papo de Cinema

Outra referência neste campo é o trabalho de Isabela Boscov. Atualmente ela
voltou a escrever para a revista Veja, mas durante o ano de 2016 possuía um site
independente em que exercitava a videocrítica. Mas foi ainda na Veja que começou a
fazer conteúdo em vídeo, e ali tinha à disposição um aparato técnico garantido pela
instituição jornalística que tornava o produto mais profissional. Já os vídeos feitos de
modo autônomo são similares aos de Villaça, apesar de contar com um trabalho de
edição que intercala a fala da crítica com imagens ilustrativas do filme, tal qual o
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exemplo abaixo. Na Figura 4 vemos Boscov na videocrítica de Jason Bourne (Paul
Greengrass, 2016) em que ela fala olhando para a câmera diante de um fundo neutro.

Figura 4: Imagem do videocast de Isabela Boscov

São modos muito semelhantes de lidar com o caráter discursivo da crítica de
cinema em formato de vídeo. Tais experiências parecem ainda utilizar muito
timidamente o recurso audiovisual e da própria textualidade fílmica como ferramenta de
análise, tanto pelo impedimento da disponibilidade dessas imagens – e lembramos que a
crítica geralmente lida com os filmes de modo mais imediato, quando eles ainda estão
sendo lançado nos cinemas –, pela barreira dos direitos autorais da imagem, como
também pela necessidade de um aparato técnico que permita a manipulação e produção
dos vídeos, ainda que as facilidades tecnológicas do mundo moderno permitam a
produção do material de modo quase artesanal, como vemos. O que diferencia cada uma
dessas experiências, portanto, não é tanto a constituição de estratégias audiovisuais na
produção da crítica como peça discursiva, mas antes recai sobre a capacidade que o
crítico possui de se colocar frente ao desafio de abordar as obras, como já fazia antes,
agora sob as demandas de um outro formato que, por sua vez, produz um engajamento
diferente no público que consome tal conteúdo.
A postura assumida por Villaça e os demais, ao mesmo tempo objetiva e mais
coloquial na maneira de conduzir a fala, acaba conferindo à argumentação outra força
ou conotação diante do que está sendo proferido. Não deixa de ser um modo operativo
persuasivo que se estabelece nos atos de fala e na postura, algo formulado num cânone
retórico pouco discutido, o da “ação”, tão próximo dos discursos orais (REBOUL,
2004). A estratégia do vídeo em que o crítico fala diretamente para quem o assiste exige
certas atitudes diante da câmera e expõe certos efeitos vocais e gestuais que implicam
em determinadas intenções. No caso destas experiências, nota-se uma abordagem que
busca convidar o espectador para aquela conversa mais próxima, mais prosaica,
intimista e impressionista sobre os filmes em questão. Não à toa, em alguns casos,
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Villaça não abre mão de escrever um texto escrito sobre aquele mesmo filme que ele já
abordou em vídeo.
Curioso perceber que no final de cada um de seus videocasts, Villaça despede-se
de seus leitores-espectadores com uma frase que já vem se popularizando: “Um grande
abraço e bons filmes”, utilizado por ele também ao assinar alguns textos. Como forma
de associar essa espécie de jargão à sua figura, nota-se, mais uma vez, a dimensão do
ethos presente aqui na medida em que esse tipo de estratégia busca criar uma assinatura,
uma identidade que gira em torno desse profissional já estabelecido no campo, assim
como seu site.
Ao se debruçar sobre a análise de videocríticas, Noto e Manzoli (2015)
trabalham com a hipótese de que tal conteúdo coloca em questão a distinção entre a
crítica profissional e a amadora. No caso brasileiro, até onde nos é possível discutir,
percebemos que cada vez mais alguns críticos já estabelecidos no campo passam a lidar
com o desafio da reinvenção. De um lado há certo amadorismo na forma como
produzem esse material, como faz a grande maioria dos que praticam a videocrítica – a
menos que estejam subsidiados por uma instituição empresarial, como era o caso de
Boscov na Veja ou o do Omelete, que estudaremos adiante –, mas carregam consigo o
lugar de fala que já estabeleceram no campo, ou seja, abordam, avaliam, interpretam e
ajuízam sobre os filmes com base no conhecimento que acumularam na função no
decorrer da trajetória pessoal.
De modo geral, a pergunta que se faz é de que maneira tais práticas serão
enraizadas na cultura da crítica de cinema que se estabelece na Internet enquanto algo
comum na era digital. E também quais tipos de resistência serão postas em jogo por
outros sujeitos em disputa no interior do campo. Os sites do Grupo Cinética, por
exemplo, parecem bastante reticentes ao aproveitamento dos recursos audiovisuais para
a remodelação do formato tradicional da crítica. Ao mesmo tempo, os indivíduos que
começaram recentemente a se envolver como o ofício, sejam cinéfilos interessados ou
jovens com pretensões de seguir na carreira, parecem mais propensos a naturalmente se
engajar na feitura desse tipo de material. É de fato uma particularidade do fazer crítico
que está em reformulação no contexto da cibercultura e só futuramente poderá nos dar
respostas concretas sobre a maneira como mudará a feição da crítica de cinema.
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4.2 A Cinética e a crítica aprofundada

A Cinética foi criada em maio de 2006 e sua gênese está relacionada a uma
dissidência amigável em torno de outra revista eletrônica, a Contracampo, fundada em
1998. Eduardo Valente, Cléber Eduardo e Felipe Bragança, que escreviam ali,
resolveram fundar a Cinética, não como forma de contraponto, mas como ampliação do
espaço para o exercício da crítica de cinema da forma como eles pensavam a atividade
naquele momento84. Como eles pontuaram na primeira editorial da nova revista,
“CINÉTICA e CONTRACAMPO estão longe de serem concorrentes. São, antes de
tudo, complementares. E parceiras” (VALENTE; EDUARDO; BRAGANÇA, 2006, s.
p.), e destacam também a importância da vivência com a crítica cinematográfica na
Contracampo, denominada como uma “escola de cinema”. Como atualmente a
Contracampo deixou de ser atualizada, a Cinética se tornou a herdeira direta de sua
proposta editorial, tendo sido a Contracampo um dos sites pioneiros da crítica de
cinema no Brasil (surgiu um ano depois do Cinema em Cena).
Em 2013, a Cinética passou por uma reformulação de sua identidade visual,
momento que marca também o distanciamento do trio fundador (Valente, Eduardo e
Bragança) do site, que passou a ter Fábio Andrade como editor-chefe. Além dele, a
Cinética conta com o trabalho de diversos profissionais dentre jornalistas, críticos e
estudiosos de cinema como colaboradores, embora existam editores e redatores fixos.
Até há pouco tempo, tratava-se de uma revista eletrônica que costumava fazer
atualizações semanalmente (geralmente às quintas-feiras). Isso significava que uma
nova edição da revista implicava na postagem conjunta de novos textos de uma só vez,
sem a inclusão de outros esporadicamente fora da edição. Depois passou por períodos
mais longos para realizar uma nova atualização, até chegar à total irregularidade.
Em setembro de 2016, a Cinética passou por nova reformulação geral em seu
site, modificando bastante sua estrutura, o que interferiu na oferta de conteúdo. Se antes
havia na Cinética editorias que direcionavam o conteúdo dos textos por abordagem,
hoje elas não mais existem, nem os textos são publicados mais em conjunto – a Cinética
abandonou, portanto, o formato de revista eletrônica. Agora, à medida que novos textos
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O primeiro editorial da Cinética é bastante revelador sobre quais seriam esses preceitos e pontos de
entendimento que buscam demarcar, dentre outras coisas, um empenho do site “em manter um diálogo
direto e franco com o audiovisual e seus realizadores” (VALENTE; EDUARDO; BRAGANÇA, 2006, s.
p.). O texto completo pode ser acessado aqui: http://www.revistacinetica.com.br/editorial01.htm.
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ficam prontos, eles são imediatamente publicados no site. Não há mais periodicidade ou
rigidez de data para uma nova publicação.
Ao apresentar a versão repaginada da Cinética em um texto de apresentação,
Fábio Andrade, junto com Raul Arthuso, que agora divide a chefia de editoria com
Andrade, expõem as dificuldades de manter a atualização e o antigo formato, e revelam
a necessidade atual de “buscar voos mais livres. Desse desejo de liberdade, surge um
formato mais simples e direto, que favorece a maturação individual de cada texto à
periodicidade programada” (ANDRADE; ARTHUSO, 2016, s. p.). A espera em juntar
todos os textos almejados fazia com que as atualizações da revista demorassem muito, e
algumas críticas podiam perder seu impacto e o calor do momento.
Vejamos na Figura 5 (próxima página) como o site se apresenta hoje. Através
desse desenho de página, notamos que a Cinética se assemelha a um blogue, cujas
postagens seguem uma estrutura vertical: elas aparecem umas abaixo das outras, e cada
nova postagem fica acima das demais. Uma imagem do filme ilustra o post e o início do
texto aparece em destaque, acompanhado de algumas tags informando data de
publicação, nome do diretor, nome do autor da crítica; para acessar o texto completo, é
preciso clicar sobre a imagem, sobre o título do texto ou sobre a palavra “CONTINUA”
que aparece no final da postagem, para que o texto surja inteiro em um link diferente.
Do lado esquerdo do site, existe um menu reduzido que reúne os autores que já
publicaram algum texto até aquela data – e clicando nos nomes, o site direciona o leitor
para os textos que aquele crítico escreveu. Há também uma lista com os textos mais
recentes da publicação, todos com links que direcionam para o respectivo texto, além de
contar com um índice que nos leva para as edições anteriores da Cinética, seja da fase
mais recente com os textos anteriores a setembro de 2016, até os primórdios do site,
preservando inclusive os layouts originais. Há, portanto, uma preocupação em manter
disponível o conteúdo crítico que passou pelo site durante esse tempo todo.
Em termos de conteúdo, até final de 2016, a Cinética só tem publicado críticas
de filmes – nada de entrevistas, coberturas especiais, artigos sobre assuntos gerais,
discussão da filmografia de algum cineasta. A análise atenta e dedicada a uma obra em
particular tem sido o foco dos textos publicados nesse primeiro momento que marca sua
atual fase. Pensando então na funcionalidade e oferta desse conteúdo, podemos afirmar
que a Cinética é similar a outros sites de críticas cinematográficas tais como Revista
Interlúdio, Cinequanon, Críticos, Filmes do Chico. Os textos críticos ou ensaios são o
principal conteúdo oferecido, quando não o único. O formato tradicional da crítica cine147

Figura 5: Homepage da Cinética
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matográfica não sofre abalos por estar disposta em uma plataforma online, mesmo com
os recursos multimídia à disposição.
Álvaro Cruz (2013), ao desenvolver uma pesquisa sobre crítica de cinema na
internet, vai denominar esse grupo de sites como parte de uma “nova crítica” ou “jovem
crítica”, como ele assim denomina – o pesquisador cita outros veículos, como a própria
Contracampo, Foco e, no âmbito das publicações impressas, a Teorema e a hoje extinta
Revista Paisà que, de certa forma, foi continuada pelos mesmos indivíduos na
Interlúdio. Para o pesquisador, trata-se de um conjunto de instituições cujo trabalho
crítico é encabeçado por “críticos jovens, oriundos do estudo universitário e da cinefilia,
que despontaram para o ofício crítico ao encontrarem na internet um meio propício para
seu desenvolvimento” (CRUZ, 2013, p. 21). É, portanto, um recorte também geracional
que encontrou na emergência da cibercultura e nas transformações trazidas pela era
digital uma maneira diferente de responder ao desejo de fazer crítica e exercitar a
cinefilia em uma ambiência nova, a mudar a feição dos processos de comunicação como
os experienciamos hoje. São veículos que muito claramente negam a proposição de uma
crítica baseada na mera opinião e no jornalismo cultural. Apostam em textos mais
aprofundados e na palavra escrita como modo tradicional de lidar com o pensamento
crítico, com clara influência das grandes revistas especializadas de cinema.
Na Cinética não há páginas para disponibilizar informações sobre os filmes,
campo para notícias, imagens, trailers, nem consta de ensaios em formatos de vídeo ou
áudio. Trata-se de uma proposta ao mesmo tempo muito fechada em um tipo de produto
– textos escritos sobre filmes separadamente –, mas também objetiva na maneira como
lida com a reflexão sobre as obras do cinema, por vezes exigindo do leitor certos
conhecimentos iniciais da arte cinematográfica. Busca engajar os leitores com reflexões
mais aprofundadas e densas sobre os filmes: o público-alvo do site sabe que tipo de
conteúdo vai encontrar ali. Não se trata, por exemplo, de um tipo de crítica que serve de
parâmetro para que o leitor decida se assiste ou não a um determinado filme e mais uma
busca por mergulhos mais profundos nas obras, o que torna o texto realmente mais
proveitoso para aqueles que já assistiram ao filme criticado.
Sobre a relação da revista com um leitor empírico, é importante lembrar que nos
primeiros anos da Cinética havia uma seção de cartas dos leitores. Tratava-se de um
espaço para que algumas mensagens do público em geral fossem publicadas e
problematizadas, escolhidas internamente pelos editores, numa espécie de construção de
diálogo com o leitor. Hoje essa seção não existe mais e eram poucas as intervenções
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publicadas e discutidas naquele espaço. Também nunca existiu, para as críticas, um
dispositivo para comentários rápidos dos leitores. Ou seja, não se observa no site uma
preocupação com a interatividade a partir da troca de ideias sobre os textos críticos, os
filmes e o cinema. Sendo o feedback dos leitores algo muito comum no ambiente
online, não só no exercício da crítica de artes, como também no jornalismo em geral –
algo que se popularizou com os blogues e sua facilidade de interação –, nota-se um
traço de oposição a tal tendência na Cinética.
Por outro lado, os editores têm plena consciência de estarmos vivendo um
momento em que o público quer se expressar sobre tudo aquilo que ele consome, tanto
sobre os filmes quanto sobre a própria crítica. Fábio Andrade defende, em entrevista
concedida ao autor desta tese (ver Apêndice B), a não mais eficiência plena desse tipo
de diálogo, uma vez que interessa a eles uma discussão mais substancial com o público
e não a mera resposta imediata que caracteriza esse tipo de comunicação rápida. É
muito mais difícil hoje pensar em um leitor que vá trocar emails, querendo discutir
algum detalhe de um filme ou crítica quando ele já está habituado a escrever em caixas
de comentários, interagindo com outros leitores, sem precisar ser moderado por alguém.
Os editores perceberam que “a revista em si não é mais o lugar onde essa troca acontece
de maneira mais efetiva, uma vez que hoje temos canais mais ágeis e eficientes pra isso”
(ANDRADE, 2017). As redes sociais, de modo geral, passaram a substituir os fóruns de
discussão e concentram grande parte da interação do público, ainda que mesmo ali as
respostas não deixem de ser imediatas e rasas. Os perfis da Cinética no Facebook e
Twitter também não se tratam de espaços onde os críticos estão constantemente
presentes, buscando angariar atenção e criar uma relação mais próxima com o internauta
que interage ali. Ainda assim, Andrade afirma que é de lá que vêm os maiores números
de acesso direcionados para o site (no total a Cinética possui uma média de 30 mil
acessos mensais). A mudança recente para um layout mais dinâmico é um indicativo de
que, aos poucos, a Cinética vai criando abertura para entender que, na era da
convergência, é preciso se libertar de certas posturas tradicionais, enquanto mantém a
rigidez em outras situações.
Todas essas questões estão relacionadas ao modo como o site e seus
idealizadores se posicionam nesse campo de disputas e acabam por fazer escolhas que
caminham na direção contrária à maioria dos sites de crítica de cinema no Brasil,
principalmente daqueles que não fazem parte do Grupo Cinética. Andrade e Artuso
(2006) falam sobre isso ao apresentar o novo formato do site:
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Na busca por modelos que organizem e ao mesmo tempo produzam
distinção dos campos já atuantes (tanto dentro da crítica de cinema
quanto das outras formas de publicação de texto online), terminamos,
no fim das contas, limitando tudo que o novo meio que escolhemos
para nos expressar tem de possibilidades, trocando-o por moedas de
seriedade e respeitabilidade intelectual, e cuja força, no melhor de sua
atuação, estava no questionamento das respectivas medalhas de seu
tempo. Ao tomar de empréstimo apenas o formato já consolidado pela
mídia impressa, trouxemos, com ele, o peso de seu padecimento, sem
ganhar a gramatura da folha entre os dedos (ANDRADE; ARTHUSO,
2016, s. p.).

Se cada vez mais os veículos online têm buscado se reinventar a partir das
ferramentas multimídia, especialmente na produção de conteúdo em vídeo, a posição
tomada pela Cinética é bastante clara e distante desta opção, advogando para si uma
relevância que culmina justamente nessa escolha e preferência, invocando até mesmo
um lugar de destaque em um cenário em transmutação – apesar de não ser o único site a
dar preferência ao texto escrito, como já citamos aqui antes. Como complementa
Andrade: “o importante é a gente pensar como essas ferramentas podem beneficiar o
nosso trabalho, e não como o nosso trabalho precisa se adequar a essas ferramentas”
(ANDRADE, 2017). Mas é certo que a Cinética filia-se a um tipo de exercício crítico
comumente praticado em revistas impressas especializadas de cinema, geralmente
semanais ou mensais, que possuíam um caráter mais ensaístico e que se dedicava
atentamente a abordar analiticamente as obras – nomes como os Cahiers du Cinéma e
Positif são referências clássicas nesse sentido, apesar de muitas publicações terem
seguido esse mesmo padrão e preferência analítica. Mesmo no Brasil tivemos a Filme
Cultura e, mais recentemente, a Paisà (todas essas já fora de circulação atualmente) e a
Teorema.
Ao falar de “moedas de seriedade e respeitabilidade intelectual”, os editores
revelam a busca pelo acúmulo de capitais culturais e simbólicos que estão por trás da
constituição de um prestígio do site em determinados círculos – como o acadêmico, por
exemplo –, solidificado pela trajetória social no campo cinematográfico e sua fidelidade
às características e tomadas de posição que os tornam coesos nesse caminho percorrido
até então. Nota-se, portanto, uma tentativa em permanecer sendo “respeitado
intelectualmente” por aquilo que o site já conquistou, e menos uma predisposição em
mudar ou arriscar formatos diferentes a fim de soarem “atualizados”.
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Mas vale aqui abrir um parênteses para pontuar como esse tipo de crítica
engajada e intelectualizada nem sempre está totalmente distante da produção de
conteúdos em formatos que seriam “alternativos”. Um dos colaboradores da Cinética e
editores-chefes do site Multiplot, Arthur Tuoto, possui um canal no Youtube85 onde
produz críticas em vídeo. O curioso é que Tuoto faz não só críticas em que ele aparece
na câmera falando sobre o filme em pauta, tal qual os exemplos que já mostramos aqui
no tópico anterior, como também produz vídeoensaios em que promove uma discussão
mais densa e específica sobre questões pontuais dos filmes; esses últimos produtos tanto
podem ser sobre um filme específico, ou uma correlação entre obras diferentes. Um
exemplo que encontramos em seu canal é o vídeo intitulado “Políticas do espaço em O
Som ao Redor (2012) e Que Horas Ela Volta? (2015)”. Como o próprio nome indica, o
crítico faz uma aproximação entre duas obras recentes do cinema brasileiro a partir de
um tema em específico, no caso a “política do espaço”, referindo-se à maneira como
ambos os filmes lidam com a construção e a encenação espacial. Na Figura 6 podemos
ver um frame do vídeo. Nesse tipo de produto, o crítico não filma a si mesmo falando.
Ele utiliza uma voz over cujo texto é previamente preparado e apresenta uma seleção de
imagens a sua escolha a fim de melhor exemplificar sua fala. Não se trata mais de dar
uma opinião valorativa sobre os filmes, oferecer uma impressão rápida e imediata a uma
obra que acabou de chegar aos cinemas, mas antes de estabelecer uma interpretação
mais apurada de como as obras operam a partir de determinada marca narrativa préestabelecida.

Figura 6: Videoensaio de Arthur Tuoto

É sintomático que seja justamente um indivíduo ligado a essa “nova crítica” que
tenha se arvorado na produção de vídeos com caráter mais ensaístico e menos
imediatistas, diferente da prática comum na web brasileira. O próprio canal do Tuoto
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Link aqui: https://www.youtube.com/user/arthurtuoto.
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ainda possui poucas dessas críticas e mais daquelas em formato tradicional, porém é o
indicativo de uma abertura para novas experiências formais com a crítica que não
exigem uma abnegação dos pressupostos discursivos em que eles acreditam.
Aqui é importante pensar, em contraponto, na maneira como o site lida com os
encargos econômicos. A Cinética nunca apresentou anúncios na página e também não é
patrocinada

por

nenhuma

instituição

externa.

Os

colaboradores

trabalham

voluntariamente e não recebem remuneração monetária por seus textos. O único custo é
o de manutenção do endereço eletrônico e de seu arquivo, despesas pagas pelos próprios
colaboradores. O site, portanto, não se presta a um negócio com fins financeiros. Para
além do desejo de escrever e refletir sobre os filmes, também uma forma de marcar
posição sobre a produção cinematográfica recente e criar um pensamento sobre cinema,
os colaboradores também utilizam esse ofício como modo de articulação profissional a
partir da exposição de seu trabalho crítico na Cinética. Muitos deles passaram pela
formação acadêmica em nível de pós-graduação e alguns trabalham como professores
universitários. Também há aqueles que trabalham no campo da produção
cinematográfica, seja como realizadores, ou como roteiristas, montadores, editores de
som etc. De modo indireto, o ofício que eles exercem na Cinética alimenta uma espécie
de portfólio que os gabarita para serem convidados ou se engajarem em outros serviços:
ministram cursos e oficinas, trabalham com curadoria de mostras e festivais, colaboram
para escrever textos analíticos em revistas ou catálogos de eventos cinematográficos.
Enfim, utilizam os capitais culturais e simbólicos acumulados enquanto críticos do site
para exercerem outras posições que lhes tragam algum tipo de retorno financeiro.
Outro modo de legitimação buscada pela publicação é a disponibilidade de uma
versão em inglês de alguns textos. No menu de navegação à esquerda, no site, é possível
encontrar o link para acessar essa área. A tentativa de internacionalização do veículo é
um modo de engajamento que visa criar uma rede de comunicação com outros críticos
internacionais, além de atrair um público fora do Brasil.
Além disso, há uma atividade cinéfila antiga que a publicação vem promovendo
até hoje86: trata-se da Sessão Cinética no Instituto Moreira Salles, no Rio de Janeiro.
Com periodicidade mensal, o site elege um filme para ser exibido na tradicional sala de
cinema do IMS, com direito a debate mediado por críticos da própria revista, além de
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A primeira Sessão Cinética aconteceu em 13 de setembro de 2009, com a exibição dos filmes Ondas do
destino (Lars von Trier, 1996) e Ninotchka (Ernest Lubitsch, 1939). Por muito tempo as sessões eram
duplas, resgatando assim um clássico mais antigo do cinema e outro filme mais contemporâneo.
Atualmente, só há um filme por sessão, de épocas as mais diversas.
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um deles ficar responsável pela escrita de uma crítica sobre o filme a ser publicada na
Cinética. O objetivo é criar um espaço de “reflexão e apreciação de filmes fora do
circuito exibidor tradicional. A curadoria tem a intenção de programar obras
importantes, de circulação restrita nas salas brasileiras, respeitando ao máximo as
características originais de projeção de cada filme” (ANDRADE, 2016a, s. p.). Não fica
exatamente claro quem faz parte dessa equipe de curadores, se é fixa ou rotativa, mas a
preocupação com esse tipo de atividade de exibição e reflexão, muito próxima a de um
cineclube, confere à Cinética ainda um status de interventora sobre a experiência
cinéfila de uma cidade para além da própria oferta de uma crítica escrita. Geralmente os
textos são lançados no site dias antes da exibição. Além disso, Andrade pontua que as
sessões são pagas e parte do valor arrecado durante o ano serve para manter os custos
com a manutenção do site no ar (ver entrevista no Apêndice B). E essa não deixa de ser
também uma atividade que busca criar uma relação mais próxima, literalmente, com o
público, ainda que em um contexto localizado de um encontro numa sala de cinema
para ver e conversar sobre um filme.
Por continuar oferecendo um tipo de conteúdo muito rígido, que aposta na
profundidade dos textos, aliado às marcas discursivas e estilísticas de cada crítico,
podemos notar como todas essas características que marcam a trajetória social do site
sempre formam uma constante nos trabalhos da Cinética, o que criou personalidade, e
consequentemente, respeito e relevância em certos círculos mais exigentes. São dez
anos em que tais princípios têm sido mantidos com precisão e foco, o que garante à
publicação importância social e reconhecimento no campo cinematográfico brasileiro,
também por se contrapor às mudanças de formato e às experimentações do fazer crítico
de hoje.
Outro fator importante de se notar no trabalho da Cinética diz respeito à escolha
dos filmes criticados no site: eles não precisam estar necessariamente em cartaz no
Brasil. Nesse ponto, a Cinética sempre adotou uma liberdade muito grande na seleção
das obras posta em análise, sem estar preso a critérios de atualidade ou relevância
midiática. Portanto, não há pressa em colocar no ar a crítica de um filme que acabou de
estrear nas salas comerciais, apesar desses filmes chamarem a atenção dos que escrevem
no site em algum momento. A vontade e a predisposição de cada um dos colaboradores
parece ser o que guia as suas preferências. Cada qual escreve sobre o filme que lhe
convém e que supõe ser interessante de ser tratado em um texto analítico. Portanto,
podemos encontrar numa sequência de publicação textos sobre filmes como Elle (Paul
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Verhoeven, 2016), este sim em cartaz no Brasil; Solon (Clarissa Canpolina, 2016),
curta-metragem feito em Minas Gerais que tem circulado por muitos festivais no Brasil
– e supõe-se que foi em algum deles que o crítico viu o filme; O último trago (Luiz
Pretti, Pedro Diógenes e Ricardo Pretti, 2016), filme nacional também exibido
exclusivamente em festivais; e A quiet passion (Terrence Davis), filme norte-americano
que não estreou no Brasil, mas cuja crítica foi escrita no site por Fábio Andrade,
atualmente residindo nos Estados Unidos onde viu o filme.
Ou seja, trata-se de um conjunto de textos sobre filmes os mais variados
possíveis. Ainda assim, notamos que existe uma preferência justamente por filmes
menos alardeados do circuito comercial brasileiro. Tal observação revela uma
preferência por obras mais autorais e filmes brasileiros, quando não aqueles mais
restritos que só passaram, até então, em circuitos fechados de mostras e festivais. De
início, podemos dizer que existe certa recusa por filmes de caráter comercial, voltados
para o grande público – muitas vezes chamados de “filmes de mercado” –,
representados especialmente pelos blockbusters americanos que chegam aos montes aos
cinemas brasileiros – e no mundo inteiro. Mesmo uma crítica sobre Águas rasas (Jaume
Collet-Serra, 2016) publicada no site, filme de apelo comercial, parece estar ali por
conta de outros fatores de abordagem crítica, como a inclinação para a autoria, centrada
na constituição de uma personalidade de encenação encabeçada pelo diretor do filme,
como podemos ver no seguinte trecho destacado da crítica assinada por Arthur Tuoto
(2016):

Ao mesmo tempo que o cinema de gênero de Jaume Collet-Serra parte
de referências nada mais do que diretas (o slasher, o tubarão), é
também um cinema que sente a necessidade de engajar toda uma
hiperconstrução nessa renovação. Filmes como Noite Sem Fim (2015)
e Desconhecido (2012) já reforçavam, em suas próprias premissas
narrativas, esse hiperformalismo – o personagem-motivo preso dentro
de uma relação labiríntica num espaço físico altamente estetizado –
, Águas Rasas, por sua vez, é a obra que mais tem sucesso nesse
processo elaborativo justamente porque se debruça sobre uma
dinâmica bastante minimalista e, em vários pontos, bastante didática
nesse método ultra-centralizador [...] (TUOTO, 2016, s. p.).

A proposição do cinema de autor que podemos detectar em um filme tão
incomum para este fim pode soar arredia de início, mas fica evidente neste trecho como
a figura do cineasta – com citação até mesmo de outras de suas obras anteriores – tem
papel fundamental no discurso argumentativo que o crítico desenvolve a fim de
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valorizar o filme. Não queremos dizer aqui que o texto da Cinética busca afirmar
claramente que o diretor de Águas rasas é um autor propriamente dito, como defendida
pela “política dos autores” que tanto reverberou a partir do fim dos anos 1950 e início
de 1960. Segundo Robert Stam (2013), “o autorismo, em última análise, era menos uma
teoria que um foco metodológico” (p. 111). Assim, a crítica que florescia nas grandes
publicações da época, como Cahiers du Cinéma, desenvolveram um método de
valorização do trabalho de cineastas que transmitiam a seus filmes personalidades
próprias que os diferenciavam dos demais. Neste caso aqui, o uso de expressões como
“o cinema de gênero de Jaume Collet-Serra” faz reverberar essa predileção em destacar
a potência de um filme a partir do competente e particular trabalho do diretor.
Lembramos que uma de nossas hipóteses gira em torno da persistência do
modelo de crítica autoralista, incorporada com muita força ao exercício crítico brasileiro
desde há muito tempo. Só que agora, na era da convergência e com as facilidades de
acesso a filmes e diretores pouco valorizados pela grande mídia e mesmo pela crítica
mais tradicional, acrescido da voz proeminente de muitos sujeitos na web, inclusive de
críticos com as mais diversas trajetórias, a construção da autoria foge de um cânone que
antes era ditado por poucos sujeitos e instituições. Surgiu, nos últimos anos, por
exemplo, o termo “vulgar auterism” ou “autorismo vulgar”, definido como um
“entusiasmo por um grupo de diretores que trabalham com o chamado „filme de
gênero‟”87 (BRODY, 2013, s. p., tradução nossa). Cineastas que fazem filme de ação
e/ou policial, mas que dotam seus filmes de certas composições estéticas ou narrativas
consideradas “sofisticadas”, passaram a ser valorizados por alguns sujeitos e são agora
postos em um patamar superior aos que praticam um cinema puramente domesticado e
sem pretensões minimamente artísticas dentro do seu gênero. Nomes como Paul. W. S.
Anderson, John Carpenter e o próprio Jaume Collet-Serra fazem parte desse grupo 88,
apesar de não existir uma sistematização conceitual reconhecida integralmente pelo
campo cinematográfico acerca disso, mas antes uma consideração, mutável e maleável,
a partir das percepções e preferências de cada crítico ou indivíduo que se arvore em
classificar e denominar quais cineastas e obras caberiam na denominação. Vale lembrar
ainda que muitos dos cineastas elevados à categoria de autor pela política dos autores a
87

Do original: “as enthusiasm for a group of directors who work in what he calls „genre filmmaking‟”.
Segundo Brody (2013), o termo foi cunhado pelo crítico Andrew Tracy, da revista eletrônica Cinema
Scope, em artigo de 2009 sobre o filme Miami vice, de Michael Mann, hoje tido como um cineasta
renomado. O artigo encontra-se aqui: http://cinema-scope.com/cinema-scope-online/vulgar-auteurismcase-michael-mann/.
88
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partir do trabalho dos Cahiers du Cinéma faziam justamente cinema popular e filmes de
gênero, como são os casos clássicos de Alfred Hitchcock, John Ford, Howard Hawks,
Vincent Minnelli (BYWATER; SOBCHACK, 1989; STAM, 2013).
Partindo do pressuposto de que o método de abordagem autoral é uma constante
no trabalho da crítica de cinema atual, podemos afirmar que grande parte dos críticos da
Cinética parece se filiar ou fazer uso desse tipo de método de observação e aplicação
crítica. Lembramos ainda que essa “nova crítica”, de acordo com CRUZ (2013), tem
forte influência da cinefilia, e trata-se de uma geração que pegou a fase de transição do
movie-going para o home-viewing de qual fala Melis Behil (2005), algo que discutimos
no capítulo 3. Essa cibercibefilia que hoje se pratica a partir das facilidades das redes
digitais, tanto na busca e acesso aos filmes, como através da formação de comunidades
virtuais, tem a crítica como forte apelo de propagação dos discursos cinéfilos. E é
justamente a web o lugar ideal para se fazer, hoje, a tentativa de revisitar os velhos
autores, como também o espaço para a defesa de alguns outros. A própria Cinética, em
edições

anteriores,

costumava

fazer

dossiês

sobre

determinados

cineastas

contemporâneos, tais como o do português João Pedro Rodrigues89 ou do japonês
Kiyoshi Kurosawa90, como forma de destacar a obra de diretores que julgavam dignos
de atenção e sobre os quais recaia a suspeita de que marcas e operações estilísticas
muito particulares eram perceptíveis em seus filmes, ou seja, podiam ser vistos como
autênticos autores. A equipe do site se engajava para comentar o maior número de
filmes possíveis de tais cineastas a partir de vários textos, como modo de dissecar sua
filmografia. Esse tipo de conteúdo só parece ser possível hoje nas páginas digitais a
partir da liberdade editorial em poder se concentrar nos filmes de um único diretor, algo
impensável nos veículos impressos diários. Trata-se de um tipo de conteúdo levado
adiante por outros sites do Grupo Cinética, tais como a revista Foco e a Interlúdio, algo
muito comum para tais veículos.
O agrupamento de sites que se fundaram sobre tais pressupostos no início dos
anos 2000, portanto, encaram a autoria como um novo horizonte de perspectivas a
serem aplicadas à produção recente – ou seja, a de entender quais são hoje os grandes
cineastas que produzem filmes desafiadores e cujas personalidades artísticas estão
aplicadas em suas obras de modo a torná-las tão particulares quanto representativas do
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Link
aqui:
http://revistacinetica.com.br/home/em-pauta-marco-2013-o-cinema-de-joao-pedrorodrigues/
90
Link aqui: http://revistacinetica.com.br/home/em-pauta-julho-2013/.
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cinema contemporâneo. Com isso, são capazes de jogar luz sobre o contexto da
produção atual e ajudar a consolidar os autores do momento, além de reverenciar
aqueles que já foram consagrados no campo cinematográfico antes e merecem ser
cultuados. Basta lembrar Bourdieu (1996a) que põe em questão a constituição do autor
enquanto artista reconhecido e consagrado no campo, sendo a crítica um das principais
instituições a operar na tarefa de consagração dos autores no âmbito das artes em geral.
Curioso é que o “blockbuster nacional”, que atualmente tem se configurado
como as comédias de teor cartunesco, muitas delas produzidas pela Globo Filmes, tipo
de produção totalmente oposta ao cinema de autor, encontra espaço para ser criticado no
site, embora seja mais modesto do que o lugar reservado a outro tipo de filme nacional.
O cinema brasileiro, de um modo geral, sempre foi um foco de atenção da Cinética, e
faz sentido que mesmo o filme de entretenimento rápido, muito desprezado por círculos
mais intelectualizados no campo cinematográfico, ganhe lugar de discussão no site. O
exemplo claro é o texto de Andrea Ormond sobre Tô ryca! (Pedro Antônio, 2016),
comédia protagonizada pela atriz Samantha Schmutz, mais conhecida por sua
participação em programas de televisão como Zorra Total e Vai que Cola! – e o filme
não é lido aqui sob a chave da autoria 91.
O fato da Cinética contar com muitos colaboradores ativos no ofício de criticar
os filmes nos causa um problema metodológico, uma vez que a dimensão do ethos está
centrado na constituição singular de cada indivíduo. Cada um possui uma trajetória
social particular com o qual angaria modos de inserção no campo e também na atividade
crítica, bem como desenvolve determinadas marcas estilísticas que caracterizam sua
escrita crítica e um modo de abordar os filmes, além de terem conquistado lugar cativo
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Em 2013, depois do lançamento da comédia De pernas pro ar 2 (Roberto Santucci, 2012), o intelectual
e ensaísta do cinema, Jean-Claude Bernardet, publicou em seu blogue considerações sobre a necessidade
da crítica e outras instâncias intelectuais de se atentarem para as comédias brasileiras atuais a fim de
discuti-las e analisá-las com mais interesse e profundidade. Ele faz o apelo: “venho a público manifestar
minha esperança de que as gentes bem pensantes, os intelectuais, os artistas, os autores, os poetas e outros
de gosto requintado, não caiam na mesma burrice dos anos 50. Foi preciso esperar a morte da chanchada
para que a elite percebesse que Oscarito e Grande Otelo eram grandes atores, e que CARNAVAL
ATLANTIDA era um filme político” (BERNARDET, 2013, s. p.). Essa postura gerou um debate público
sobre a validade dessas obras enquanto artefato artístico e cultural a ser considerada pela crítica de modo
sério e consistente, elas que já eram chamadas de “globochanchadas”, em referência às populares
chanchadas, cuja produção eclodiu a partir da década de 1940, e que naquele momento eram tidas como
obras menores, voltadas meramente para o entretenimento do grande público. A própria Cinética entrou
na discussão com a publicação de um artigo assinado por Raul Arthuso sobre a questão (disponível aqui:
http://revistacinetica.com.br/home/jean-claude-bernadet-e-as-comedias/). O tema tem sua parte de
polêmica, e são poucas as comédias do tipo que têm ganhado destaque na Cinética, com exceção, até
então, das críticas de Ormond.
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como autor do site, uma vez que o corpo de colaboradores eventualmente modifica-se
com o tempo.
Mas é importante pensar também na Cinética enquanto instituição coesa que
angariou prestígio no campo, instância de fala legitimada a tratar criticamente das obras
audiovisuais com o nível de densidade que muitas vezes marca seu processo analítico
das obras e certas posturas que são mantidas por todos os colaboradores como preceitos
de certa linha editorial, a exemplo da preferência pelo texto aprofundado, em
contraponto à análise ligeira, e também pelo caráter de análise textual, mais do que
contextual, como veremos a seguir. Bordwell (1991) fala da prova do ethos como uma
espécie de imagem que o crítico acaba transparecendo a partir do modo como se
posiciona nos textos e na forma como desenvolve sua abordagem crítica, servindo como
um tipo de “papel atrativo que garantirá as opiniões do crítico”92 (p. 35, tradução nossa).
Não iremos aqui eleger alguns críticos cujos textos serão focos de nossa análise.
Preferimos a aleatoriedade da escolha, a partir das críticas que foram publicadas durante
o segundo semestre de 2016, como fizemos no caso anterior, que poderão nos fornecer
algumas respostas quanto à maneira como a Cinética lida com o exercício crítico numa
publicação online. Mas em outra instância, o ethos fica também perceptível a partir dos
conhecimentos e saberes que o crítico apresenta em seu texto, na construção de seu
próprio percurso argumentativo e valorativo sobre as obras e as questões que as
atravessam, revelando assim sua expertise e, consequentemente, a conquista de um
lugar de fala autorizado e reconhecido no campo.
É perceptível como o trabalho crítico da Cinética parece avançar pela construção
discursiva pautada pela densidade das posições e da argumentação, algo que encontra
eco nas provas do logos aristotélico como ponto central no discurso. As críticas
encontradas na Cinética não procuram saciar uma vontade de expor uma opinião geral
do crítico que dê conta de decretar uma posição valorativa positiva ou negativa em
relação às obras – o site não trabalha com nenhum tipo de cotação para os filmes, com
atribuição de notas ou estrelas. Também não parece querer passar a limpo os
componentes que são facilmente isolados na tessitura fílmica (direção, roteiro, atuações,
fotografia, montagem etc), recurso muito comum na crítica de cinema. A operação
parece ser, ao contrário disso, a de expor uma proposição valorativa específica e
localizada através da qual o crítico faz a leitura do filme.
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Do original: “an attractive role that will warrant the critic's opinions”.
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As obras são geralmente vistas e analisadas a partir de uma questão ou tese
central que o autor do texto observa ali e que tentará demonstrar persuasivamente no
decorrer da escrita. Tal maneira de engendrar o discurso crítico é comum em vários
textos e propostas de análise de diversos críticos – como já apontamos em relação ao
Cinema em Cena, por exemplo –, mas no caso da Cinética ela aparece de forma muito
mais forte e presente enquanto modo de lidar com a tessitura fílmica e apresentar suas
chaves de interpretação em um texto rígido e amplo, objetivando ainda ler o filme a
partir de um ponto de vista muito específico e não generalizado. A própria extensão das
críticas é um indicativo de como essa operação de mergulho nas obras, a partir de
pontos centrais, é vital para os colaboradores do site. As críticas da Cinética são mais
extensas do que as de qualquer outro site de cinema dentre os que nós listamos
anteriormente, mesmo aqueles em que o produto escrito tem lugar primordial e
exclusivo (Interlúdio, Cinequanon, Críticos).
Vejamos aqui como se apresenta uma formulação interpretativa na crítica de O
último trago, escrita por Victor Guimarães. O autor começa contextualizando o trabalho
do coletivo Alumbramento, resgatando filmes anteriores do grupo e as questões
impressas ali, a serem retomadas mais adiante para se discutir o novo filme:

Em O Último Trago (2016), longa mais recente do trio da
Alumbramento, essa ambição crescente atinge seu ápice até o
momento: a perpassar as três fábulas que compõem o filme, uma
mesma figura mítica (a índia Valéria, vivida por Samya de Lavor)
materializa a conjunção entre o luto e a luta, em sua dupla tarefa de
redimir as vítimas de uma violência perpetrada no passado e de
encarnar um espírito de insurgência imemorial e imparável
(GUIMARÃES, 2016, s. p).

Ao apresentar o filme, dando uma vaga ideia de sua premissa, Guimarães já
expõe ali algumas ideias e questões que perpassam a obra, ainda que de modo vago. Os
textos da Cinética geralmente não possuem um parágrafo específico de sinopse, algo
muito habitual na crítica, e o mote principal da narrativa aparece, de certo modo, diluído
no texto. Para aqueles que viram e conhecem o filme, o texto se torna mais claro, e o
raciocínio do crítico é mais fácil de acompanhar, o que revela o engajamento esperado
do leitor da Cinética na experiência da obra e de sua leitura por parte do crítico.
Guimarães (2016) continua mais adiante no texto:
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Mas se a estrutura é claramente alegórica – a incompletude; a cena
visível que reenvia a outra cena; o uso dos emblemas reconhecíveis; a
postura de decifração instigada no espectador –, o filme parece ter se
desgarrado definitivamente (o que já era perceptível em Com os
Punhos Cerrados, mas se intensifica aqui) da maior virtude da
alegoria: o vínculo crítico com a História. Ainda que enigmático,
ainda que fraturado, ainda que agônico, esse vínculo foi sempre a
marca dos alegoristas modernos: tratava-se a cada vez de internalizar
formalmente uma crise da História, encampando uma tensão entre
forma e conjuntura que é definidora do gesto alegórico. Em O Último
Trago, a tensão criadora com o mundo foi abandonada em prol de
uma dança dos emblemas sobre o vazio (GUIMARÃES, 2016, s. p).

Está dada aí a premissa central que se configura como ponto de partida para o
desdobramento do raciocínio argumentativo. A noção de alegoria e sua relação com a
História será o ponto norte no qual os argumentos do crítico estarão pautados. Ele irá
propor uma série de ideias para mostrar como tais questões revelam-se no filme,
demarcando também sua posição sobre a obra, que não é positiva. Trata-se de um texto
que busca mostrar as fragilidades que o crítico enxerga no longa, uma vez que, nas
palavras de Guimarães, “o filme é uma estranha espécie de alegoria autossuficiente, que
se esquiva de enfrentar o mundo para fincar pé em uma fábula encerrada em si mesma”
(GUIMARÃES, 2016, s. p.). Esta proclamada construção narrativa mais preocupada em
alimentar sua própria história em prol da formatação de uma “alegoria autossuficiente”
será utilizada pelo crítico como ponto contrário ao filme.
Mesmo nessa operação de classificação a partir de um julgamento particular e
subjetivo, está inserida a noção de alegoria como premissa básica da crítica. Não se
trata, portanto, de afirmar que o filme é “ruim” ou “fraco” de modo geral, mas antes de
encontrar no ponto central do longa (a ideia da alegoria) uma maneira de revelar o que
isso diz sobre o filme e o ajuizamento que o crítico faz dele. Os etimemas, da forma
como Bordwell (1991)93 pinça da teoria aristotélica (já elencadas no capítulo 1), pode
nos revelar as premissas da argumentações se aplicadas a esse exemplar de crítica.
Vejamos: se a alegoria é peça chave em O último trago / e O último trago trabalha a
alegoria como algo autosuficiente e vazio / então O último trago é um filme pouco
satisfatório. Essa é uma forma textual de pensar a lógica por trás do discurso do crítico
na maneira como a argumentação se apresenta. Certamente que o texto de Guimarães

93

Segundo o autor, os etimemas são tipos de argumentos dedutivos ou pseudodedutivos que servem a
uma relação lógica entre proposições (logos aristotélico). Bordwell clarifica o conceito com esta
exemplificação simples: Um bom filme tem um uma propriedade p. / Este filme tem (ou carece) da
propriedade p. / Este é um bom (ou mau) filme (BORDWELL, 1991, p. 37).
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vai além dessa única proposição que elencamos aqui, até mesmo pela extensão do texto,
mas serve como modo de afirmação da marca altamente interpretativa encontrada nos
escritos da Cinética.
Bordwell (1991), acerca do ato interpretativo utilizado pela crítica, faz algumas
ressalvas sobre a prática exagerada da necessidade de se interpretar um filme,
transformando os críticos em profissionais pragmáticos, seguindo esquemas de
produção de significados. Sua maior preocupação reside na supervalorização dos atos
interpretativos e de como eles são tomados muitas vezes como o objetivo primordial da
atividade crítica. O autor faz uma analogia com as práticas do experimento científico em
que é preciso confirmar, revisar ou rejeitar um dado argumento como se a interpretação
crítica testasse as hipóteses de uma teoria.

Ao contrário de um experimento científico, nenhuma interpretação
pode deixar de confirmar a teoria, pelo menos nas mãos da crítica que
tem sido praticada. A crítica usa a linguagem comum (isto é, não
formalizada), incentiva redescrições metafóricas e com trocadilhos,
enfatiza apelos retóricos e se recusa a estabelecer limites definidos
sobre dados relevantes – tudo em nome da novidade e da visão
imaginativa. (BORDWELL, 1991, p. 4, tradução nossa94).

De qualquer maneira, o autor assume que as estratégias de recepção de uma obra
envolvem a construção de significados, estes que não estão perceptíveis somente através
de certas dicas e direcionamentos inerentes às marcas textuais, mas suscetíveis aos
processos interpretativos. Para o autor, a produção de significado torna-se uma atividade
psicológica e social fundamentalmente semelhante a outros processos cognitivos e é
nesse sentido que Bordwell acredita na concepção de uma crítica mais contextualiza e
historicamente consciente das interferências socioculturais no processo de recepção. No
caso da Cinética e dos veículos semelhantes do mesmo agrupamento, não só o contexto
da produção em meio digital, como também o da cibercinefilia, guiam a produção
crítica como forma de lidar com as imagens do cinema a partir de uma percepção
tradicional da profissão e que está na contracorrente da crítica ligeira de mero
ajuizamento de valor.

94

Do original: “Unlike a scientific experiment, no interpretation can fail to confirm the theory, at least in
the hands of the practiced critic. Criticism uses ordinary (that is, nonformalized) language, encourages
metaphorical and punning redescription, emphasizes rhetorical appeals, and refuses to set definite bounds
on relevant data – all in the name of novelty and imaginative insight”.
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Se as considerações valorativas sobre um filme nunca aparecem nas críticas do
site de modo taxativo, antes permeadas por uma construção lógica de argumentos,
podemos dizer que, no caso da Cinética, as provas do pathos, que remetem às
formulações discursivas perpassadas pela emoção, são posteriores às disposições das
lógicas retóricas e da argumentação. Ou seja, o pathos é perceptível somente após a
clarificação de uma lógica de argumentação evidenciada pelo crítico. Mesmo estando
ambas as provas visivelmente entrelaçadas, é como se as críticas da Cinética dessem
mais atenção ao logos para, só depois disso, inflamar nos leitores/espectadores as
considerações e valorações que possam repercutir alguma provocação.
Guimarães também lança mão de muitas citações a outros filmes, tanto do
coletivo Alumbramento – com maior atenção às correlações feitas com o longa Com os
punhos cerrados (Ricardo Pretti, Luiz Pretti, Pedro Diógenes, 2014), filme anterior
dirigido pelo mesmo trio de cineastas. Ele percebe muitos pontos de encontro em ambos
as produções, especialmente nos discursos políticos que trazem –, bem como do filme
em questão em relação a outras obras do cenário nacional, a fim de discutir o ponto
central da argumentação (a noção de alegoria), dentre outras que se encadeiam na
tessitura fílmica. A citação é um recurso argumentativo através do qual, segundo
Perelman, “cotejam-se vários objetos para avaliá-los em relação ao outro”
(PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2005, p. 274).
Em alguns textos da Cinética esse tipo de citação ganha um tratamento mais
aprofundado quando outro(s) filme(s) trazido(s) à discussão acaba(m) se tornando um
ponto chave de comparação e discussão, servindo como parâmetro através do qual o
crítico é capaz de fazer uma série de considerações. Isso acontece em muitas críticas do
site, o que não deixa de revelar parte do capital cultural angariado pelo crítico em sua
trajetória e utilizado ali como conhecimento acumulado através do qual é possível
realizar algumas inferências e afirmações. No texto de Guimarães (2016), não só muitas
obras do cinema brasileiro recente são resgatadas e postas em tensionamento, como
também afirmações muito assertivas, tais como: “Um marco incontornável da guinada
recente do cinema brasileiro em direção a narrativas cada vez mais explicitamente
comprometidas com um gesto de intervenção é A Cidade é uma Só?” (GUIMARÃES,
2016, s. p.).
O curioso nesta mesma crítica é a inclusão de imagens ilustrativas de outros
filmes quando são citados. Ao falar da abertura do longa em questão, por exemplo,
Guimarães mostra a cena de um mapa que pega fogo, para mais à frente citar outras
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cenas semelhantes em filmes distintos, como o já tão próximo Com os punhos cerrados
(ver Figura 7). Esse tipo de recurso é ainda pouco utilizado na crítica de cinema –
mesmo na Cinética, o que faz desse texto uma exceção – que prefere trabalhar com
imagens meramente ilustrativas, facilmente encontradas na Internet ou nas páginas
oficiais de cada produção, com o puro objetivo de associar o texto escrito a alguma cena
do filme criticado.

Figura 7: Trecho da crítica de De punhos cerrados

Aqui podemos alargar a discussão, para além dos limites do que é praticado no
site, a fim de pensarmos como os elementos e recursos multimídias, de um modo geral
na crítica online brasileira, são tão poucos utilizados de modo assertivo, servindo muito
mais como mera ilustração, seja nos textos escritos ou em vídeo, enquanto recurso de
citação. Esses elementos não têm sido aproveitados em conjunto a fim de complementar
a análise e argumentação do filme em si. A aparente facilidade de reunir em uma única
plataforma diferentes mídias, característica tão celebrada como grande impulso da web,
encontra na crítica de cinema certa resistência ou subaproveitamento em termos de
construção do discurso persuasivo. O peso do texto escrito, tradição que remonta à
crítica literária, ainda chega com muita força nas páginas virtuais.
Podemos arriscar que uma das razões para isso esteja na própria natureza da
atividade crítica, como nos lembra o jornalista e também crítico de cinema Luiz Zanin
Oricchio (2003) quando fala que a crítica de cinema reage aos filmes no calor da hora,
“sem recuo histórico, sem rede de proteção” (p. 207). A crítica de cinema, portanto,
ainda opera sob o caráter da urgência, inclusive pela profusão de filmes que estão em
cartaz e mais outro punhado que chegará às salas no próximo fim de semana. Ainda que
o trabalho da Cinética não esteja necessariamente relacionado à rapidez do jornalismo
cultural, o crítico hoje possui pouco tempo para investir numa construção multitextual
como essa. Se o filme for muito recente, ainda em cartaz nos cinemas, imagens ou cenas
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mais específicas, trechos de trilha sonora ou mesmo dados mais peculiares ainda não
estão acessíveis ao público. Além disso, essa é uma tarefa manual que requer tempo e
disposição, o que explica a ausência desse tipo de construção discursiva na crítica de
cinema. Sobre isso fala Andrade (2017):

Acho que o importante é a gente pensar como essas ferramentas
podem beneficiar o nosso trabalho, e não como o nosso trabalho
precisa se adequar a essas ferramentas. Como todo dispositivo, eles
não são neutros, mas também possuem margens de jogo que podem
ser trabalhadas de maneira criativa (ANDRADE, 2017).

Existe, portanto, uma predisposição em aceitar tais possibilidades trazidas pelas
ferramentas online, sem que elas sejam utilizadas como capricho contemporâneo já que
estão à disposição dos indivíduos conectados. Ainda assim, o que parece faltar à
Cinética é uma real vontade de testar maneiras em que tais dispositivos beneficiam o
discurso crítico, como Andrade mesmo pontua. O uso de imagens ilustrativas parece ser
o maior passo dado nesse sentido, e mesmo assim utilizado de modo tímido somente por
alguns colaboradores.
Outra característica encontrada nas críticas da Cinética é um tom academicista
ou erudito, muitas vezes lançando mão de proposições ou citações teóricas de
reconhecidos pesquisadores de áreas diversas (desde Filosofia, Psicanálise, História etc)
conjugadas à argumentação. Mesmo no tom rebuscado da linguagem empregada na
escrita está impresso um modo mais elaborado – algumas vezes hermeticamente – de se
colocar no texto, de se comunicar através da crítica de cinema. Consequentemente, tal
postura exige um leitor mais engajado e preparado para acompanhar as discussões que
são travadas ali.
Na postagem sobre os filmes A garota desconhecida (Jean-Pierre Dardenne e
Luc Dardenne, 2016) e Fogo no mar (Gianfranco Rosi, 2016), assinada por Fábio
Andrade, é possível perceber que a junção dos filmes em um único post diz respeito a
uma mesma ideia ou conceito que será aplicado ou discutido em ambas as produções –
vale observar que Andrade é o único crítico da Cinética que tem apostado em realizar
postagens conjuntas: ele aborda dois filmes em um mesmo post, mas as discussões, de
modo geral, são separadas; primeiro fala-se de um filme, depois do seguinte, como se o
post tivesse dois blocos distintos, embora as discussões sobre os dois filmes possam se
encontrar em algum momento de ambos os textos. Nesse caso, por exemplo, o título da
postagem é “A alteridade está morta, longa vida à alteridade”. A questão da alteridade –
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que não deixa de ser um termo muito utilizado no meio acadêmico – é o foco de
abordagem de ambos os filmes, mesmo que o crítico não parta de uma construção
teórica sólida sobre o conceito e que outras questões venham a se somar na
argumentação. Entende-se também porque esses dois filmes compartilham uma mesma
postagem, uma vez que a chave de leitura passa pela questão elencada. Em um trecho
mais ao final da crítica, Andrade (2016) escreve:

Um pássaro, porém, não é somente um pássaro, e filmar um outro é
sempre filmar o Outro – relação pendular que é profundamente
desigual e que, quando simplificada em militância, dá no final
vexaminoso de A Garota Desconhecida: um outro que só interessa
enquanto se reporta a mim. Se, por um lado, o espaço para a voz e
mesmo a existência dos imigrantes em Fogo no Mar é limitado,
recortado e desindividualizado pelo filme, por outro ele tampouco
protege os italianos de seu próprio privilégio e de uma violência que
lhe intrínseca – aqui, condensada inclusive no desejo de destruição
implícito na rotina tediosa do garoto ilhado (ANDRADE, 2016b, s.
p.).

Se os textos da Cinética geralmente adentram pouco nas informações
contextuais – aquelas que envolvem o filme, tais como prêmios, contexto de produção,
curiosidades sobre realizadores e atores, participação em festivais etc. – e dão mais
atenção às especificidades narrativas em si, podemos supor que o apelo às discussões
teóricas reforça a leitura imanente dos filmes, ajudada por conceitos emprestados de
outras áreas do conhecimento. No caso do trecho acima, vemos como, ao convocar para
a discussão a noção de “alteridade”, o crítico consegue formular proposições valorativas
sobre as obras. Assim, de modo resumido, A garota desconhecida é tido como um filme
“vexaminoso” porque filma o “Outro” de modo simplista demais enquanto militância.
A crítica de Horas de museu (Jem Cohen, 2012), também escrita por Andrade,
começa assim: “Na conferência A Política da Arte, o filósofo Jacques Rancière conta
uma narrativa de emancipação operária publicada em um jornal militante durante a
Revolução Francesa: „Sentindo-se em casa enquanto ainda não terminou o piso do
cômodo em que trabalha [...]” (2016, s. p.). Mesmo que o crítico venha a utilizar um
ponto específico da fala de Rancière, as formulações e toda uma lógica de pensamento
que ele carrega consigo nem sempre estarão presentes na crítica. Por outro lado, nem
mesmo a crítica parece querer reproduzir toda essa carga teórica, mas no momento em
que convoca para o texto tal tipo de proposição discursiva – que faz parte de uma outra
constituição de ethos enquanto modo de autovalorização do saber próprio por citar
166

figuras do pensamento humano reconhecidos, mais uma vez, pelo campo acadêmico –,
o crítico exige muitas vezes uma energia discursiva maior e mais engajada do leitor.
Em sua defesa, Andrade comenta tal predisposição para o uso desse recurso
discursivo: “acho que tentamos clivar um espaço que não é nem o do jornalismo, nem o
da academia, nem um espaço entre os dois, mas um terceiro espaço de fato, que tenha
agilidade e flexibilidade e também rigor e interesse intelectual” (ANDRADE, 2017).
Trata-se de uma maneira de enxergar as coisas com o objetivo também de fugir de
certas denominações, como a de “crítica academicista” por tudo isso que já pontuamos.
Se o adentrar nas obras e em suas especificidades é uma operação muito importante para
os críticos da Cinética, tais tipos de proposições teóricas e/ou acadêmicas, aglutinadas a
certos discursos, passam a ser práticas comuns e amplamente reconhecíveis nos textos
como modo de operar uma discussão a investigar os filmes de modo singular, assim
como também é particular a maneira como os críticos apropriam-se dos pressupostos
teóricos para incluir nos discursos críticos.
A militância em prol da discussão do cinema nacional e embates sobre suas
obras e caminhos é outro foco mantido pela Cinética. Mesmo em suas edições e
formatos anteriores, o cinema brasileiro ganhava grande destaque nas análises
publicadas, especialmente daquelas obras mais alternativas que encontravam poucos
espaços de discussão e mesmo divulgação na mídia e na crítica cinematográfica online.
Se a produção nacional vem se revigorando a cada ano, faz-se cada vez mais necessárias
as abordagens críticas que tentam dar conta dos modos e estratégias de enunciação
fílmica que o cinema brasileiro tem empreendido nos últimos anos, seguido por sua
relevância cada vez maior no cenário internacional de mostras e festivais de cinema. A
participação constante da Cinética na cobertura desses eventos, a maioria em nível
nacional, demonstra a preocupação em acompanhar as trajetórias que se abre pelo
cinema brasileiro, sendo a crítica um forte fator de legitimação no campo.
Dentre outras coisas, a atenção crítica dispensada aos filmes revela um modo de
interferência no campo cinematográfico brasileiro na medida em que é capaz de
tensionar questões e temas relevantes para o debate público. Um episódio curioso
envolvendo a Cinética diz respeito à crítica de O último trago, já discutida aqui
anteriormente. Em dezembro de 2016, o site publicou um desdobramento de discussão
que se iniciou ali: os diretores do filme sentiram necessidade de responder, em uma
réplica, às provocações e colocações pontuadas pelo autor em sua crítica. Victor
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Guimarães, por sua vez, escreveu uma tréplica, e os dois textos foram publicados em
uma nova postagem95.
Não iremos aqui adentrar nos pormenores das discussões travadas ali, uma vez
que os parâmetros discursivos utilizados pelo crítico são similares aos que ele emprega
na escrita da crítica e que faz jus à linha editorial da Cinética. Para além da promoção
de uma discussão frutífera, calcada nas proposições da lógica argumentativa, ainda que
os ânimos aflorem em alguns momentos, nos interessa a maneira como uma crítica de
cinema afeta as paixões. O crítico e o artista, como agentes que trafegam pelo campo,
ocupam lugares pré-estabelecidos (artistas fazem arte, críticos avaliam a arte). Mas
quando o cineasta se sente impelido a responder a um texto escrito, isso demonstra
como o trabalho da crítica (e aqui pensamos na Cinética enquanto instituição que
angaria um valor mais forte a esse tipo de texto, em especial acerca do cinema nacional)
é capaz de, de alguma forma, mobilizar certas discussões e trocas essenciais para a
constituição de relações sociais no campo.
A Internet tem reformulado e revigorado as disposições dos atores sociais de
modo a instituir uma participação ativa nesse espaço de embates cada vez mais claro,
cada vez mais propenso a um fluxo de comunicação que não parte mais dos emissores e
detentores dos meios e ferramentas midiáticas. Esse ecossistema reestruturado a partir
das marcas modeláveis do digital favorece e permite outras disputas dentro dos campos,
como é o caso do agora possível embate midiático entre crítico e realizador no mesmo
espaço de circulação dos discursos pró e contra de cada um, e não mais como respostas
fortuitas. Outros embates serão possíveis, da crítica com o público, da crítica com
outros críticos, do público com o realizador, do público entre si mesmo. Com a ausência
de “gatekeepers midiáticos”, esses espaços estão mais propensos à autoregulação no
interior do próprio campo. Mas é a partir da compreensão das mudanças paulatinas dos
habitus no espaço de possíveis que cada agente passa a se adequar à nova
reconfiguração midiática que se apresenta. A crítica online acompanha esse movimento
na medida em que toma para si a tarefa de escolher em que medida se move em direção
ao novo e em que medida afirma a manutenção de práticas tradicionais que constituem a
atividade crítica.

95

O link para essa página pode ser acessada aqui: http://revistacinetica.com.br/nova/discutindo-alegoriasdo-nada/.

168

4.3 O Omelete e a crítica no universo pop

Criada em 2000 por Érico Borgo, Marcelo Forlani e Marcelo Hessel, o Omelete
surgiu como um site especializado em HQ‟s e seus fãs. Posteriormente, eles foram se
apropriando do discurso critico voltado para o cinema, em um momento em que os
filmes da grande indústria hollywoodiana passam a investir fortemente na cultura pop e
no apelo aos fãs. Essa gênese é importante para compreendermos que o Omelete sempre
esteve atrelado ao cinema industrial e ao cinema de entretenimento, especialmente
aquele feito nos Estados Unidos. O site é hoje facilmente identificado pelo apelo à
cultura pop e ao cinema de comercial, de aspecto jovial e voltado para o público nerd,
fãs das franquias do cinema industrial, especialmente os filmes de super-heróis. Nesse
quisito, aproxima-se de outros veículos em atividade recentemente, tais como Cineclick,
Cinema com Rapadura, Blog do Sadovski, Plano Crítico. São veículos que se esforçam
para apresentar uma gama extensa de conteúdo, especialmente sobre filmes e séries, em
especial os sites. O Blog do Sadovski é menos pretensioso nesse sentido, sendo o único
que não conta com uma equipe grande – é o trabalho de um homem só – e por isso está
mais focado nas opiniões e disposições do crítico na produção de conteúdo sobre o
universo pop.
O Omelete é hoje uma das referências na criação de conteúdo desse tipo na
Internet brasileira e tem demarcado território na maneira como se posiciona nesse
mercado. E mais do que ser somente um site que agrega esse tipo de conteúdo cultural,
o Omelete é hoje uma grande empresa (o grupo Omelete) com muito mais ações do que
aparenta ser. Além do portal Omelete, que nos interessa mais especificamente, há ainda
ações majoritárias em duas lojas virtuais que comercializam os mais diversos produtos e
acessórios do universo das maiores franquias do cinema, TV, quadrinhos e games 96. E
em 2015, eles lançaram o Social Comics, um aplicativo que oferece um serviço de
streaming de histórias em quadrinhos97.
E eles criaram e produzem o que já é hoje considerado o maior evento de cultura
pop da América Latina: o CCXP – Comic-Con Experience. Trata-se de uma feira de
cultura pop em que as principais atrações são os painéis relacionados às diversas
produções que fazem sucesso na atualidade, desde as franquias que possuem seus fãs
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A Mais famosa dessas lojas é a Mundo Geek. O endereço eletrônico pode ser acessado aqui:
http://www.lojamundogeek.com.br/.
97
Link para o site: https://www.socialcomics.com.br/.
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cativos, até a antecipação de novos produtos e obras que serão lançadas recentemente no
mercado. A CCXP é claramente inspirada na San Diego International Comic-Com, a
principal feira de cultura pop dos Estados Unidos, tendo se tornado, na última década,
referência obrigatória para profissionais e amadores atuantes nos quadrinhos, séries de
TV, videogames e cinema98. O Omelete faz cobertura anual do evento norte-americano,
o que estabelece parcerias frutíferas entre os dois acontecimentos. Em 2016 aconteceu a
terceira edição da feira, entre os dias 1 e 4 de dezembro, e segundo os próprios
produtores do evento, a convenção atraiu cerca de 196 mil pessoas nos quatro dias de
evento.
De acordo com reportagem da revista Exame, de setembro de 2013, o Omelete
estava prestes a faturar naquele ano o equivalente a seis milhões de reais. Segundo a
matéria:

Há pouco mais de três anos, a empresa começou a crescer mais
velozmente ao diversificar suas receitas. Em vez de vender apenas
anúncios publicitários para o site, a Omelete passou a
organizar eventos, como lançamentos de jogos e pré-estreias de
filmes. Entre os novos clientes está a Citroën, que patrocina um
festival de cinema. Uma vez por mês, um filme é exibido para cerca
de 50 pessoas na loja-conceito da Citroën na rua Oscar Freire, em São
Paulo. Em seguida, há um debate com os criadores da Omelete
(MIGUEL, 2013, s. p.).

Todas essas ações estão relacionadas a este filão de mercado que os criadores do
grupo souberam explorar. Trata-se de um modo de se posicionar no campo cultural
brasileiro de modo inovador, demarcando não só uma posição nesse espaço de disputas
sociais, mas criando mesmo um parâmetro inovador nesse quesito, já que foi pioneiro,
enquanto portal de conteúdo nerd, a investir fortemente nesse ramo. Deriva daí um
acúmulo de capital econômico que não encontra paralelo em nenhum outro portal de
cinema brasileiro, muito menos no âmbito da crítica de cinema. Isso gera ao grupo
Omelete possibilidade de acordos financeiros e trocas de conteúdo exclusivo por
estarem tão próximos das empresas e distribuidoras de todas essas obras, bem como
fortalece os vínculos sociais e o círculo de relações que garantem uma rede de contatos
promissores. Na edição de 2016 da CCXP, o grupo Omelete conseguiu trazer astros
como Vin Diesel, que lançará no ano seguinte mais um filme da franquia Velozes e
furiosos, ou Milla Jovovich, protagonista da série para cinema Resident evil. Em
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complemento, estão em jogo ainda os capitais simbólicos a partir do momento em que
se angaria prestígio e reconhecimento do público e dos seus pares. Em termos de cultura
pop no Brasil, é possível dizer que o Omelete é o grupo mais forte e presente no
mercado atual, tanto em termos econômicos, como também no mercado de bens
simbólicos voltado para esse segmento.
Esse apanhado contextual das múltiplas atividades do Omelete nos serve para
entender a maquinaria que está por trás dessa produção de conteúdo e ações em que eles
investem. No entanto, direcionaremos agora nossa atenção para o site do grupo e, mais
especificamente, para suas instâncias de produção crítica sobre cinema. Atualmente,
com 16 anos em atividade, além dos três sócios fundadores, o Omelete conta com 40
funcionários, sendo dos quais 17 são redatores – escrevem colunas e contribuem para a
produção de conteúdo do site nessas mais variadas seções. Segundo dados fornecidos
por um dos fundadores99, o Omelete possui em média 2,3 milhões de visitas mensais.
Dentro do escopo de nossa pesquisa, nos interessa aqui entender como o site produz e
veicula as críticas de cinema e de como o gesto crítico pode ser percebido em outros
materiais, para além dos tradicionais textos escritos.
O endereço eletrônico do Omelete está hospedado pelo servidor da Universo
Online (UOL). Atualmente, o site oferece uma série de conteúdos que ultrapassam a
barreira do cinema: passando pela TV (especialmente pela febre das séries), filmes em
homevideo, games, HQ‟s, música e mesmo uma seção voltada para esportes. A
homepage do Omelete pode ser observado na Figura 8 (próxima página).
Como se nota logo de cara, o site mantém à disposição do internauta-leitor uma
gama diversa de conteúdo, com muito destaque para notícias, informações sobre
bilheteria, novidades do mundo pop. O site preza pela oferta de dados atualizados,
assemelhando-se mesmo a um portal de notícias. O banner publicitário que aparece no
topo e vaza nas laterais do site é mais um indicativo do apelo comercial que ele possui.
Ali em cima também se encontra o menu do site, organizando todo o conteúdo por
meios de abas que apontam os diferentes formatos das obras (Filmes, Séries e TV,
Games etc.), com destaque para um link de “Vídeos”. É clicando na aba “Filmes” que se
pode acessar o campo de “Críticas” do site.
Somente na parte inferir, em um Box cinza é possível perceber um destaque
dado às críticas de cinema, que, por sua vez, disputa espaço com os artigos e vídeos. So-
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Figura 8: Homepage do Omelete
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bre esses últimos, uma visita rápida pelo endereço eletrônico revela o investimento que
o Omelete faz em produção de vídeos, como destacado acima. Podemos mesmo dizer
que a crítica cinematográfica, da maneira mais comum como estamos acostumados a
acessá-la, é uma atividade complementar na produção de conteúdo do site, não a mais
relevante, mas ainda assim presente ali. Vale observar que mesmo os campos voltados
para games, música, HQ‟s/livros e, claro, séries de TV, reservam seu espaço para a
produção crítica de trabalhos em cada uma dessas mídias, mesmo que representem só
mais um conteúdo a englobar tais categorias.
As críticas cinematográficas possuem link que direciona o leitor para uma página
que lista os textos por ordem cronológica de publicação. Iremos observar algumas delas
agora. Assim como a Cinética, muitos dos redatores do Omelete são responsáveis pela
escrita de textos críticos, além de outros conteúdos de caráter mais informativo, apesar
do destaque na crítica recair sobre Marcelo Hessel. Ele é hoje o principal dos diretoressócios que ainda se empenham na escrita crítica e até há pouco tempo era responsável
pela produção de grande parte desses textos. Atualmente, divide a tarefa com demais
críticos que estão agregados à produção de conteúdo para o site, sendo que nem todos
possuem uma carreira como crítico de cinema bem estabelecida no campo e reconhecida
pelos seus pares.
Apesar do apelo ao universo pop e à cultura de entretenimento, uma olhada
rápida na lista de filmes criticados pelo Omelete demonstra uma certa diversidade de
obras, ainda que prevaleçam produções norte-americanas e nacionais. Poucos são os
filmes estrangeiros de língua não-inglesa comentados pelo site – do universo de 84
críticas publicadas entre julho e dezembro de 2016, somente sete eram de filmes de
língua não-inglesa. Nem mesmo durante a cobertura do Festival do Rio, que aconteceu
na primeira quinzena de outubro, este número aumentou, por ser um festival cinéfilo
com ofertas de dezenas de filmes provenientes dos mais variados locais do planeta, e
um dos poucos festivais de cinema que o Omelete busca acompanhar e fazer cobertura
crítica. O cinema nacional, mesmo aquele mais alternativo, teve espaço melhor entre as
críticas, mas ainda assim não e o foco principal do site.
Os textos não são extensos e sempre vêm acompanhados de cotação (varia de 1 a
5 ovos, cotação semelhante a das estrelas, que representam um classificação: se o filme
recebe dois ovos ele é regular; 4 ovos, ele é ótimo etc). Esse apreço pela avaliação
rápida e objetiva das obras, a partir de considerações generalistas, já revela o principal
tom dos textos críticos do Omelete: uma abordagem assertiva que busca chegar à
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avaliação central que o crítico faz da obra, uma espécie de veredito ao passar por
algumas formulações argumentativas. Vejamos o trecho da crítica de Elis (Hugo Prata,
2016), feita por Jacídio Junior (2016):

[...] levar para os cinemas a versão de uma história que foi sucesso de
público nos palcos, não parece um tiro no escuro. No entanto, o
longa Elis, que chega nessa semana aos cinemas brasileiros sofre de
um problema que assola grande parte da produção nacional: a vontade
de não causar intriga. Com uma linguagem visual de fácil assimilação,
o longa nasce com as características que criaram alguns dos sucessos
de bilheteria nacional: cara de TV, sem que haja a necessidade de
apertar as feridas do personagem retratado (JUNIOR, 2016, s. p).

Essa predisposição para o texto ligeiro e assertivo remete, curiosamente, à
abordagem jornalística na classificação empreendida por Tim Bywater e Thomas
Sobchack (1989), em que o crítico, associado aqui à figura do resenhista 100, está mais
preocupado em oferecer informações sobre a obra, direcionamentos mais objetivos para
que o leitor saiba que tipo de filme é aquele e o que esperar dele, além de oferecer uma
curta avaliação que possa interessar o leitor, especialmente se ele simpatizar com as
opiniões do crítico. Esse procedimento está claramente baseado no apelo emocional e
subjetivo que o crítico expõe de forma direta, sem subterfúgios ou a necessidade de
desenvolver uma construção argumentativa profunda sobre a obra e alguns de seus
aspectos. Neste exemplo, o crítico assume que o formato televisivo e o caráter de
cinebiografia do filme não lhe agradam, enfraquecendo o longa por conta de estratégias
que diminuem a dramaticidade da história. O pathos aristotélico está presente a todo
instante aí porque apela para que o leitor perceba os pontos fracos que o crítico enxerga
ali e seja convencido disso.
Ainda seguindo o raciocínio da abordagem jornalística, outra marca de grande
parte dos textos do Omelete diz respeito à necessidade de contextualização das obras ou
de suas temáticas, algo muito comum nas críticas da imprensa diária:

Os primeiros relatos da síndrome de Down surgiram mais ou menos
em 1864, quando um médico inglês começou a observar certas
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Essa distinção é hoje bastante questionada, pois em muitos casos o jornalista que escreve sobre
determinado assunto cultural (música, literatura, cinema, etc.) é ele próprio um especialista na questão,
raras vezes escrevendo em outras sessões dos jornais ou revistas. Por isso, convém utilizar a expressão
genérica “crítico” para se referir ao profissional que expõe sua avaliação sobre as obras de arte nos meios
de comunicação. Como esses dois conceitos ainda não estão totalmente definidos, para os efeitos dessa
pesquisa, utilizamos aqui a expressão “crítica” pelo seu já reconhecido uso e valor.
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características diferentes em algumas crianças. De lá para cá, muita
coisa mudou em relação à síndrome, mas algo permanece igual: o
desafio dos pais e da família dessas crianças. Esse é o tema de O
Filho Eterno, novo drama nacional que adapta o livro de Cristovão
Tezza, publicado em 2007 (SOUSA, 2016, s. p.).

Esse parágrafo inicial da crítica de Filho eterno (Paulo Machline, 2016), escrita
por Camila Sousa, serve como introdução ao tema da síndrome de Down, assunto sobre
o qual versará o filme. Há aí uma opção em situar o leitor no tipo de narrativa que ele
encontrará naquela obra, com dados informativos, como o fato de ser adaptado de uma
obra literária. É mesmo uma maneira banal e opção mais direta para se adentrar naquela
narrativa, e a crítica aqui não faz nenhum esforço para trazer outra leitura mais
desafiadora do filme. Bywater e Sobchack (1989) chamam atenção para o fato desse
tipo de produto estar condicionado a pressões de tempo, com prazos a serem cumpridos,
especialmente nos veículos impressos, o que gera uma abordagem mais direta e incisiva,
sem condições e pretensões de aprofundamento argumentativo. No caso do Omelete a
mesma relação com o conteúdo, e consequentemente dele com os seus leitores, se faz
presente, pois existe uma urgência para que o site esteja atualizado com as críticas dos
filmes que estrearam em cada semana, se não antecipados quando o crítico teve acesso
ao filme em cabines de imprensa dias, ou até semanas, antes da estreia. Ao mesmo
tempo, um tipo de crítica que serve como guia de consumo para os leitores não está
muito distante do que se nota como produto em oferta no site no caso das críticas
escritas.
Isso não quer dizer que todas as abordagens críticas do Omelete seguem esse
mesmo caminho discursivo, esse padrão na forma de lidar com o filme enquanto
produto que precisa se compreendido rapidamente pelo leitor. Nem sempre ele funciona
como mero produtor de opiniões e avaliações ligeiras e rasteiras sobre os filmes.
Vejamos o exemplo do primeiro parágrafo da crítica de Anjos da noite: guerras de
sangue (Anna Foerster, 2016):

O fato de ser uma franquia que opera há anos no piloto automático
não impede Anjos da Noite de se ajustar aos tempos. Apesar de toda a
sua precariedade na execução, o quinto filme da série, Anjos da Noite:
Guerras de Sangue, é muito divertido do ponto de vista da mudança
de eixo de protagonismo: o que surgiu em 2003 como um fetiche
masculino, vestir Kate Beckinsale de vinil para ser uma Trinity do
cinema de horror, agora se torna acima de tudo uma demonstração
cômica do ocaso do patriarcado (HESSEL, 2016, s. p.).
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Apesar de ter escrito cada vez menos, Hessel consegue estabelecer um
diferencial em relação às críticas dos demais colaboradores do site: ele também busca
pensar o filme a partir de uma questão geral que possa servir como conceito chave de
leitura. No exemplo que citamos, ao apresentar o filme em questão, Hessel já expõe ali
uma ideia que ele evocará no restante do texto: a percepção de um tom feminista que
repagina o modo como o filme constrói seus personagens. Sendo uma franquia que
chega a seu quinto episódio e só agora é dirigido por uma mulher, esse é mais um sinal
de leitura perspicaz do crítico. No restante do texto ele demonstra como os personagens
masculinos são tratados como coadjuvantes e sujeitos enfraquecidos. Essa, porém, não é
a questão central do filme enquanto temática explícita – trata-se antes de um filme de
ação e terror –, mas faz parte da maneira como o crítico lê o filme e suas nuances
narrativas.
O texto de Hessel continua sendo curto e ligeiro como os dos demais críticos do
Omelete, o que não permite ao crítico uma construção densa e repleta de interligações e
estratégias argumentativas, baseado na apropriação do logos aristotélico. No entanto,
oferece ao leitor uma visão que poderia estar negligenciada em uma primeira
abordagem mais rasa. Cada crítico de cinema possui a sua própria maneira de
estabelecer seu encadeamento discursivo, e no caso do Omelete, Hessel é dos redatores
o que mais consegue impor uma outra lógica de leitura pessoal. Por ser quem mais
escreveu críticas no site, no decorrer do tempo, certamente ele conseguiu solidificar um
estilo particular. Mas é perceptível como seus textos nem sempre se encaixam no padrão
assertivo e de mera valoração de juízo rápido que aparece nos demais textos do site.
Podemos falar, portanto, de uma disposição à interpretação, ainda que rápida,
pela timidez com que ela demonstrada argumentativamente. É claro que estamos longe
aqui de uma proposta analítica como vimos na Cinética ou que poderia ser encontrada
em veículos como Interlúdio e Cinequanon, por serem veículos que claramente prezam
por uma interpretação mais adensada, propensa às formulações teóricas, como marca
discursiva da experiência crítica compartilhada na web. São modos quase antagônicos
de engendrar um discurso de valoração, apesar de ambos lidarem como a apreciação de
juízo, inerente à toda forma de crítica. Como nos fala Martine Joly (2003):

Para o crítico, o juízo de apreciação é fundamental. Esse juízo de
apreciação varia entre dois extremos: há a abordagem cinéfila
essencialmente fetichista, a das revistas de grande público, assente no
culto do actor e das estrelas; no outro pólo, a cinefilia analítica, que
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está na base da crítica de cinema concebida como crítica de arte
(JOLY, 2003, p. 30).

Joly fala de abordagens opostas em sua operação ontológica da crítica de
cinema. No caso do Omelete, no entanto, essa predisposição para a interpretação rápida
e fugaz tem algo de uma perspectiva do jornalismo cultural, pela rapidez e objetividade
das assertivas, mas também não é de todo desprovido de um exercício analítico, ainda
que breve. Mesmo estando em um espaço online com características e linhas editoriais
muito claras, e dos quais é figura central na constituição delas enquanto editor-chefe que
é, Hessel consegue ainda desenvolver um estilo de escrita que perpassa por modos
entrecruzados de lidar com a leitura dos filmes.
Existe aí uma construção de uma ethos do sujeito crítico que esbarra também na
suas posições sempre muito seguras e afirmativas, também tendo demonstrado o largo
conhecimento que domina sobre cultura pop, o que alimenta os capitais culturais
acumulados. E se o Omelete, enquanto grupo organizado em torno de ações
relacionadas ao universo pop, tem um alcance tão grande diante do público que
consome esse tipo de produto, Hessel acaba ganhando prestígio por ser essa voz
autorizada, reconhecida e confiável para abordar os filmes e fazer considerações
valorativas. Esse status é muito mais perceptível na produção de vídeos, atividade que o
Omelete passou a investir fortemente nos últimos anos. E as figuras de seus
empreendedores e editores-chefes (além de Hessel, Érico Borgo e Marcelo Forlani) que
sempre estão presentes nesses materiais, especialmente se há necessidade de opinar
sobre determinados assuntos e produtos, passaram a agregar mais valor a esse tipo de
conteúdo.
Não é à toa também que o trailer do canal do Youtube do Omelete (o
omeleteteve101) é apresentado por eles três. Na aba de vídeos do site é possível ser
direcionado a todo o conteúdo e vídeo que eles fazem, acessando tanto via Youtube
quanto no próprio site. Mas é ali que se apresentam essa gama de produtos divididos em
“programas”. No Hyperdrive comentam-se as principais notícias da semana; com o
Omelete Entrevista, a equipe conversa com diretores e elencos de filmes e séries
recentes; o Bloco X é um programa comandado somente por mulheres que fazem parte
da equipe do Omelete, ao discutir temas da cultura pop sob o olhar feminino; há ainda o
campo para ver trailers, o único em que o conteúdo não é produzido pelo Omelete, além
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do campo para os trailers comentados, quando os editores do site dão suas opiniões
sobre trailers recém divulgados na Internet.
Vale destacar aqui uma ação que tem sido realizada com mais frequência pelo
Omelete: a realização de vídeos ao vivo (ou live), com transmissão via Youtube.
Importante pontuar que atualmente este canal possui mais de 1,4 milhões de inscritos
(até final de 2016), um número super expressivo. Durante o CCXP, por exemplo, era
muito comum acontecer esse tipo de live, bem como o programa de trailers comentados
podem ser uma surpresa quando o trailer de alguma grande supreprodução é lançado
para o público, geralmente sem aviso prévio. Além disso, na sexta-feira a live tem se
tornado uma atração tradicional, com comentários sobre o que aconteceu no decorrer da
semana. A produção desses vídeos é tão constante e profusa, que mais uma vez
observamos aqui o apelo econômico que o site gera para produzir tal material.
Existem outros tipos de programas com propostas distintas que não estão
catalogados aí, mas fazem parte do escopo de produção em vídeo. Uma delas nos
interessa mais claramente: o Veredito, vídeos em que os editores discutem criticamente
determinadas obras da cultura pop, seja um filme, a temporada de uma série, novos
games etc. Tal qual os textos escritos na aba de críticas, os vereditos são publicados
assim que um filme é lançado ou a temporada de uma série termina.
Diferente da experiência do Cinema em Cena, esses vídeos são apresentados por
mais de um redator, geralmente três, sentados em uma sala que serve como estúdio para
a gravação de vídeos, dentro da redação do Omelete. Uma tela de TV ao fundo fornece
algumas imagens da obra em destaque ali. Estabelece-se, portanto, uma conversa entre
os participantes do vídeo para discutir a obra em questão a fim de se chegar a um
resultado valorativo sobre ela ou a um veredito, como o próprio nome do programa
indicia. O termo pode ser associado à ideia de um discurso deliberativo, segundo a
tradição aristotélica, através do qual busca um julgamento futuro a partir daquilo que
seria melhor em termos políticos (ARISTÓTELES, 2012) – e já pontuamos no terceiro
capítulo que, segundo Carroll (2009), a etimologia da palavra “crítica” deriva do termo
grego que supõe alguém “que serve em um júri e profere um veredito” (p. 14). O crítico
de cinema torna-se juiz enquanto intérprete das obras.
Vejamos na Figura 9 abaixo uma imagem ilustrativa de veredito sobre o filme A
chegada (Denis Villeneuve, 2016)102. Por demandar maior mão de obra e energia da
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equipe do site, poucos os filmes que estréiam na semana recebem vídeos assim,
geralmente um só, o de maior visibilidade, com ênfase nos blockbusters norteamericanos. A depender da relevância do filme segundo os critérios particulares do site,
ele pode receber uma crítica escrita em complemento.

Figura 9: Veredito no Omelete

Figura 10: Tela do Veredito

O vídeo conta com um trabalho de filmagem e edição caprichado e de tom
profissional – feito por uma equipe do site. O plano geral que mostra os participantes é
intercalado por outro que enfoca uma tela que toma quase todo o espaço do vídeo em
que se projetam não só imagens ilustrativas do filme em discussão ali (Figura 10), cenas
de outros filmes que acabam sendo trazidos para a conversa, como também serve para
incluir imagens externas, geralmente de apelo cômico, relacionadas a alguma fala dos
participantes. Em poucos momentos, aparecem planos de close-up sobre alguns dos
participantes que está falando, também como forma de demarcar a reação de um deles
sobre alguma fala. O vídeo abre com vinheta do Omelete. Por tudo isso, podemos dizer
que o grupo Omelete trata com cuidado e apuro técnico os vídeos do site. A conversa ou
discussão tem um caráter descontraído e jovial, na medida em que os participantes
buscam expor sua experiência com o filme e suas posições sobre os mais variados
aspectos do filme, também a partir de uma lógica de troca de opiniões e considerações
entre eles.
Neste exemplo que separamos do veredito de A chegada, participam do
programa: Marcelo Hessel, Érico Borgo e Natália Bridi, uma das redatoras mais ativas
do site, que geralmente aparece nos principais vídeos (Vereditos, lives, trailers
comentados etc). Ela também colabora para a escrita de críticas para o site, o que a torna
figura associada à valoração de obras. Já no início, os participantes revelam uma
contraposição: Borgo se diz admirador do cineasta canadense e diretor do filme
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enquanto Hessel revela sua aversão a alguns de seus trabalhos, sendo chamado de
haterzinho103. Bridi fica do lado de Borgo. Os participantes então expõem os seus
argumentos, na medida em que são também questionados uns pelos outros. Mais que
nunca, é o lugar em que o pathos aflora facilmente a partir da defesa que cada um faz de
suas posições.
Existe uma inclinação clara para o humor, o que não permite que essa “intriga”
entre os dois participantes com opiniões diferentes se torne algo sério que leve a uma
discussão acalorada. O viés cômico está muito presente não só a partir das falas e tiradas
dos participantes, mas ainda na inclusão de imagens engraçadas relacionadas a alguma
situação. Quando Hessel afirma, jocosamente, que conseguiu assistir ao filme sem
dormir, há um corte para a tela que mostra a cena de um filme em que um homem bate
palmas, com a palavra “PARABÉNS” escrita embaixo. Esse efeito de humor é buscado
o tempo todo durante o vídeo e fica claro que a proposta é que esse tipo de conteúdo
seja também algo divertido para o internauta.
Sendo este um espaço para se tecer considerações valorativas sobre as obras – os
vídeos têm duração média entre 10 e 15 minutos no máximo, e são três pessoas que
precisam expor sua posição e argumentos – os Vereditos possuem um caráter crítico
acentuado na mesma medida em que as críticas escritas, ainda que feito de forma pouco
tradicional na Internet brasileira. A importância de cada um demarcar sua opinião sobre
o filme é fundamental. E as marcas de contextualização, informação e apreciação que
configuram um guia de consumo, como já apontamos em relação às críticas escritas, se
repetem aqui. No entanto, através da arregimentação de fãs e seguidores do site, o
Omelete tem conseguido popularizar esse formato, que vem crescendo nos últimos anos,
espalhado por diversos canais de crítica de cinema e conteúdo de cultura pop no
Youtube. Trata-se de um fenômeno que atinge a produção da crítica cinematográfica na
medida em que se contrapõe a ela como conteúdo cada vez mais acessado, procurado e
desenvolvido em tempos de convergência midiática, mesmo por sujeitos amadores e de
curta trajetória social no campo. E isso torna o produto desenvolvido pelo Omelete um
divisor de águas na crítica online brasileira.
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Além da palavra ter sido apropriada para o português, em sua forma diminutiva, o termo “hater” é
muito utilizado em comunidades de fãs para definir alguém que não gosta de algum produto ou é avesso a
alguém. Usa-se muito em comunidades de fãs, palavra que já está incorporada no vocabulário dos
redatores do site.
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5. TÓPICOS SOBRE A CRÍTICA DE CINEMA ONLINE BRASILEIRA

Iniciamos aqui neste capítulo uma ampliação do processo metodológico que
começamos no capítulo 4, mas a partir de uma lógica inversa do que fizemos: partimos
agora dos pressupostos gerais que rodam a prática da crítica no ambiente online para
alcançarmos certas particularidades que complementam as observações e análises que
estamos realizando sobre o estado da crítica de cinema online feita no Brasil.
A partir da observação mais apurada dos três veículos e dos modos como cada
um lida com o fazer crítico, sua apresentação discursiva, a retórica audiovisual
apresentada, seu modo de engajamento e aproximação com o leitor, percebemos que
determinadas questões ou temas merecem ser melhor discutidos a fim de avançarmos
em direção à investigação da crítica de cinema enquanto fenômeno midiático inserido
em um contexto específico de reformulação. Elas estão relacionadas também a outros
veículos que porventura elencamos no final do segundo capítulo e que nos parecem
importantes de retomar aqui como exemplificação para certos casos. Os três modelos ou
paradigmas críticos que escolhemos servem de ilustração cujos modos de abordagem
podem ser aplicados em outras instituições críticas, apesar de termos sempre em mente
que existem também particularidades a serem lembradas e colocadas em questão em
cada caso específico.
Vale lembrar que a pesquisa, em relação à constituição da crítica de cinema
online, parte do questionamento sobre de que modo o ambiente digital modificou as
formas de abordagem crítica e as diversas relações que ela estabelece com os demais
sujeitos e atores que trafegam pelos mesmos campos de poder.
Não se trata aqui de sistematizar as linhas gerais de análise, até mesmo por conta
da diversidade de propostas que pudemos encontrar no trio de sites e das muitas
questões que se depreendem dali. Mas tentar perceber certas marcas em conjunto nos
permite ampliar o foco da análise e complementar o estudo contextual que pretendemos
realizar.

5.1 Abordagem textual da crítica

Fora o trabalho intelectual dos estudiosos que se debruçam sobre os discursos
cinematográficos e audiovisuais em uma perspectiva teórico-metodológica mais apurada
e pormenorizada, a tradição da crítica possui pelo menos dois modelos antigos que
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perduram até então: o do jornalismo cultural, que enxerga na crítica de cinema um
modo de constituição de um gênero jornalístico textual; e a da crítica analítica, que se
detém mais nas obras e encontra espaço nos veículos especializados voltados para o
público cinéfilo (BARRETO, 2005; BRAGA, 2014 etc.).
Como vimos no capítulo 2, a trajetória da crítica de cinema no Brasil perpassa
por tais modos de constituição do discurso crítico, configurada pelos caminhos que
historicamente marcam a cinefilia brasileira. Mesmo antes do surgimento das revistas
européias e americanas especializadas na discussão cinematográfica, assinalando
fortemente a história do pensamento crítico para cinema a partir da década de 1950,
aqui no Brasil veículos como O Fan e a revista Clima já davam um passo em direção à
abordagem do cinema a partir de uma análise textual das obras. Elas ganharam
sucessoras, como a Filme Cultura, Paisà, Teorema, até desembocarem nas revistas
eletrônicas, com o pioneirismo da Contracampo que, por sua vez, influenciou o
surgimento de outros endereços eletrônicos.
Por outro lado, a crítica de cinema feita nos jornais diários também solidificou
seu espaço, ganhou prestígio e estabeleceu-se como uma grande escola por onde
passaram grandes profissionais, formados na lida diária com a produção crítica – uma
vez que não existe, até hoje, uma formação do tipo acadêmica ou especializada para a
crítica de cinema. Nas páginas dos veículos diários, encontrou prestígio e espaço cativo
para desenvolver uma práxis de pensamento discursivo. O próprio Paulo Emilio,
fundador de Clima, aprimorou a prática discursivo-argumentativa nas páginas do
Suplemento Literário de O Estado de S. Paulo, especialmente, assim como outros
nomes, mesmo antes dele, como Walter da Silveira e P. F. Gastal, também o fizeram em
nível local. O trabalho desses críticos demonstra como nem sempre o produto
jornalístico sobre cinema esteve atrelado ao caráter factual e contextual que tomou conta
da produção do jornalismo cultural de hoje, tal como problematizamos no capítulo 1 a
partir das provocações trazidas por Valente (2000), Barreto (2005) e Mayrink (1986).
Como este último autor observa: “[...] que grande ou importante discussão se pode
levantar nas trinta, quarenta linhas que os jornais e revistas nos dão? [...] Sobra, para
quem quiser fazer reflexões mais amplas, a revista Filme Cultura, de periodicidade
incerta” (MAYRINK, 1986, p. 92). Dizendo isso em meados dos anos 1980, Mayrink já
apontava para a dificuldade de se desenvolver um pensamento crítico mais consistente
nas páginas dos veículos jornalísticos diários, apontando a revista especializada como o
lugar onde tal intento era possível.
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Mesmo agora que os veículos das grandes mídias jornalísticas passaram a ocupar
o meio online por conta mesmo de sua própria sobrevivência diante do avanço da
cibercultura e da emergência das mídias digitais que impuseram novos modos de
produção e consumo, a realização de conteúdo crítico não deixou de ser uma mera
reprodução do que ainda é feito para a mídia impressa, salvo algumas exceções. Curioso
é que agora o espaço (ou a falta de espaço) não é mais o problema, mas a produção de
conteúdo exclusivo para o ambiente online não é uma prioridade desses veículos.
As alterações formais, assim como as plataformas e modos de produção,
veiculação e relacionamento com o público, parecem ser as questões fundamentais com
as quais os críticos contemporâneos precisam lidar agora e nos próximos anos. O
jornalismo impresso e a crítica cultural dos segundos cadernos resistem à derrocada da
própria mídia de papel, e o espaço online passa a ser cada vez mais o lugar do exercício
crítico, ainda que ele não tenha o mesmo poder de alcance da mídia tradicional, pela
forma fragmentada com que se apresenta na web.
De qualquer forma, a tradição da crítica de cinema no Brasil encontra eco na
produção experienciada na web, desdobrando-se em maneiras novas ou tradicionais de
lidar com a leitura dos filmes, especialmente nos veículos independentes, que são o
nosso foco de observação neste estudo. Percebemos como esses modos de enunciação
crítica foram se adaptando e sendo transpostos para as práticas da comunicação online
da era da convergência.
Porém, o que se nota na experiência da crítica na web de um modo geral, a partir
da análise que empreendemos, é uma tendência maior à textualidade da análise, no
sentido de que o filme e suas marcas intrínsecas passaram a ser o foco de concentração
dos críticos. Se tais abordagens são aprofundadas ou não, essa é outra discussão a ser
levantada. O crítico da web muitas vezes tende a deixar de lado a necessidade de
informar e servir como fonte de dados sobre a obra e o que gira ao seu entorno. Não que
uma crítica na web seja desprovida de informação, como regra geral, porém ela
geralmente aparece para dar sustentação a uma ideia ou argumento do crítico. A maior
preocupação agora não é mais oferecer conhecimentos sobre os produtos, mas antes a
construção de proposições sobre os filmes e uma tomada de posição avaliativa, tal como
salientou Carroll (2009) e Taylor (2015) sobre a “era da avaliação” e a operação de
ajuizamento valorativo que a crítica nunca abandonou. O momento atual de super
valorização de si, do gosto e das opiniões pessoais reforça essa tentativa de ter de chegar
a uma opinião e posição sobre os filmes. Consequentemente, todos querem ser ouvidos
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e produzir discursos argumentativos para chamar atenção para suas próprias
observações e interpretações.
Vimos, por exemplo, como o Omelete se apropria de um modelo mais assertivo
de crítica, na busca por uma afirmação mais clara e taxativa sobre as obras – como no
caso dos “vereditos” em formato de vídeo. Por outro lado, veículos em formato de
revistas eletrônicas, como a Cinética em sua origem e outras como Contracampo e
Interlúdio, vêm desenvolvendo maneiras muito peculiares em lidar como um mergulho
mais profundo nas obras, extraindo dali pressupostos argumentativos mais densos. No
entanto, ambas as abordagens concentram-se na instância fílmica e nas possibilidades
narrativas que os filmes oferecem por si. Se a web já está recheada de informações e
locais por onde é possível encontrar dados contextuais sobre as obras e todo um
conjunto de assuntos e temas que giram ao redor delas, os críticos na web parecem cada
vez mais interessados em partir direto para as marcas daquilo que é visível na tela e o
que pode ser apreendido dali em termos argumentativos e avaliativos.
A pesquisadora Gilda de Mello e Souza (1980), intelectual que participou da
criação da revista Clima e futuramente foi orientadora de Paulo Emilio na tese que
escreveria tardiamente sobre Humberto Mauro, acompanhou de perto o trabalho de
pesquisa dele e, ao analisar o método crítico do ex-pupilo, entende seu processo como o
de um perito da arte, um “homem cuja carreira deriva menos de um sistema ou teoria,
que da prática da arte” (p. 64). Ainda segundo Gilda, o que preocupa Paulo Emilio, no
seu processo de escrita, “é o real, o concreto, a obra, o que ela diz sobre o mundo, como
o autor fala por seu intermédio. O seu diálogo é sempre uma relação privada com a
imagem, cuja palpitação profunda procura acolher com humildade” (p. 63).
Apesar de Paulo Emilio aliar-se a uma vertente mais ensaística da crítica de
cinema – que parece bastante ausente no conjunto de textos e propostas de realização
crítica na web brasileira que viemos estudando nessa pesquisa –, tal tipo de operação
baseada nessa “relação privada com a imagem”, parece encontrar um paralelo com a
práxis da crítica atual em que a obra concreta está mais presente nas abordagens nos
textos críticos.
A crítica que observamos sendo feita na web, pode ser tida, portanto, como uma
junção entre a análise textual mais focada nos pormenores fílmicos, que não deixa de
praticar certa assertividade em relação à avaliação feita sobre os filmes, e os
pressupostos de uma prática jornalística, adaptada aos meios virtuais. A diferença é que
agora elas não possuem mais uma estrutura institucional ou mesmo empresarial que
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subsidia e mesmo controla a produção de conteúdo, como acontece com as revistas
especializadas e os conglomerados de mídia que detêm o controle dos grandes jornais
diários.
São raros os casos em que a profundidade da análise é levada a caminhos mais
árduos, sendo a Cinética a mais propensa a esse tipo de operação discursiva, enquanto o
Omelete consegue, dentro de um contexto institucional, lidar com uma produção
valorativa mais rápida e objetiva. A crítica feita na web possui um caráter mais
independente no sentido de liberdade editorial junto a seus “patrões”, quando estes não
são os próprios críticos, apesar de estarem sempre condicionadas a fatores externos
(dependência econômica, disponibilidade dos colaboradores, agenda nacional de
estreias e eventos cinematográficos etc.).

5.2 O discurso de autoridade

A discussão acerca dos imperativos da crítica jornalística, em contraposição
àquela especializada, nos remete a outra contenda mais tradicional: a distinção entre
crítica e resenha. Isso porque o termo resenha, em grande parte, sempre esteve atrelado
ao fato de ser um gênero textual que se aproxima do viés opinativo dentro de uma
perspectiva do jornalismo cultural, “com a finalidade de orientar a ação dos fruidores ou
consumidores” (MARQUES DE MELO, 2003, p. 129). Existe aí uma conotação um
tanto quanto pejorativa que caracteriza a resenha como algo menos nobre e mais
superficial, enquanto a crítica teria um caráter de análise mais aprofundada através de
um julgamento estético da obra (RÊGO; AMPHILO, 2010).
Nem sempre o jornalista que escreve sobre determinado assunto cultural
(música, literatura, cinema etc.) é ele próprio um especialista na questão, podendo
escrever também para outras seções dos jornais ou revistas, da mesma forma que ainda
existem profissionais responsáveis por apenas um desses “departamentos” nas editorias.
Utiliza-se, em ambos os casos, a expressão genérica “crítico” para se referir ao
profissional que expõe sua avaliação sobre as obras de arte nos meios de comunicação,
independente da sua expertise no tema. Como esses dois conceitos ainda não estão
totalmente definidos, e não nos interessa aqui aprofundar essa discussão, para os efeitos
dessa pesquisa, utilizamos a expressão “crítica/crítico” pelo seu já reconhecido uso e
valor.
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Até há pouco tempo, o respeitado crítico Inácio Araújo escrevia uma coluna no
jornal Folha de S. Paulo em que comentava, em linhas gerais, os filmes que iam ser
exibidos na TV diariamente. Eram textos curtos, marcados pela objetividade e pela
capacidade de síntese que o crítico desenvolveu como maneira de abordar os diversos
filmes, mesmo os clássicos com seu repertório de histórias contextuais e dados
referenciais, além de manter sua opinião sobre as obras. No entanto, não se chama
Inácio Araújo de um “resenhista” de cinema porque ele escreve textos rápidos nesse
formato, uma vez que também assina no jornal textos críticos maiores sobre as estreias
comerciais. Seu status como crítico de cinema é já indiscutível dentro do campo por
toda a trajetória que ele construiu e consolidou enquanto profissional, da mesma forma
como ele desenvolve o mesmo tipo de abordagem analítica seja nas páginas do jornal
impresso ou no blogue pessoal que mantém na internet.
Defendemos, portanto, a impertinência dessa dicotomia por dois motivos, para
além do fato de que o termo “resenhista” tem caído em desuso ultimamente: a) a
instância opinativa e/ou analítica pode ser encontrada nas mais diversas operações e
tomadas de posição sobre as obras, seja elas realizadas em qualquer mídia e por
quaisquer sujeitos que se intitulem críticos; e b) a atividade crítica está relacionada não
só ao produto acabado, ao texto pronto que cada profissional oferece, mas à constituição
social do sujeito reconhecido no campo de atuação enquanto crítico.
Este último ponto é essencial para a ideia que se faz de um crítico de cinema
“formado” na internet diante da profusão de outros críticos e veículos diversos, dos
mais variados estilos e propostas, disponíveis no meio online. Muitos autores atentam
para a inexistência de uma formação estrita para alguém se tornar um crítico de cinema
(BRAGA, 2014; BARRETO, 2005; CARREIRO, 2003; PIZA, 2006; etc.) e, como
apontamos no capítulo 3, tal autodenominação é ainda maior no meio online.
A constituição do ser crítico se faz pelo trabalho que ele presta na construção de
um pensamento reflexivo sobre as obras do cinema. Mas está centrada também na
maneira como ele circula nos meios culturais e faz com que sua voz, suas opiniões e
posições sobre os filmes e quaisquer outros assuntos relacionados a cinema sejam
escutados e reverberem de alguma forma no fluxo comunicacional, na expectativa em
construir e manter sua autonomia enquanto tal (FREY, 2015a). Ele não só escreve
textos avaliativos, mas tem trânsito pelos festivais de cinema, participa de júris,
comissões de seleção, curadoria de mostras e eventos, escreve textos para catálogos ou
publicações especializadas, é convidado para discutir assuntos relacionados a cinema
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em eventos, programas de TV ou rádio, oferece cursos e oficinas. Enfim, cada vez mais
o crítico precisa “se mostrar” e “vender sua imagem” e trabalho ao mundo, sendo essa
uma forma não só de reafirmação de sua posição sócio-cultural, como ainda lhe oferece,
em alguns casos, retorno financeiro como complemento à atividade da produção crítica
– em alguns casos feita sem remuneração, como já vimos no caso da Cinética e de
outros veículos como Interlúdio e Cinequanon, curiosamente justo os veículos mais
próximo do formato de revista eletrônica.
Se a Internet trouxe possibilidades várias de apropriação dos meios e recursos
digitais para a propagação de conteúdo crítico, ela vem cada vez mais permitindo uma
“circulação” maior por diversos canais em rede, diferente da circulação presencial dos
exemplos que citamos acima. Os profissionais da crítica de cinema mostram-se mais à
vontade em se apropriar de certos recursos e espaços online, especialmente os sujeitos
que se estabeleceram diretamente na web. É possível participar de fóruns de discussão
online, criar de perfis profissionais, que se confundem com suas contas pessoais, nas
redes sociais, das mais populares (Twitter, Facebbok e mesmo Instagram) até as menos
conhecidas (como Letterboxd e Filmow 104); até mesmo o site do IMDb possui uma
funcionalidade de criação de cadastros pessoais em que o membro pode catalogar e dar
notas aos filmes que já assistiu, linkar suas críticas nas respectivas páginas dos filmes,
montar listas diversas e interagir com outros participantes, o que acaba funcionando
como uma rede social cinéfila também. Lembramos ainda que existem no Brasil os
agregadores de sites similares ao Rotten Tomatoes, como o Kritz, outra plataforma onde
é possível encontrar críticos que estão buscando reverberar seu trabalho e suas opiniões
em meio ao público geral. E como vimos no caso do Cinema em Cena e do Omelete, o
Youtube se tornou a plataforma mais fácil e popular para se hospedar vídeocríticas, das
mais amadoras às mais profissionais, embora existam outros sites, com visual mais
“sério” como o Vimeo, que pode ser utilizado para isso também. Vale salientar que
todos esses espaços não são necessariamente reservados aos críticos, específicos para
tais fins, e estão abertos a qualquer indivíduo, mas tem sido cada vez mais ocupados por
alguns profissionais da crítica como forma de complementar e ampliar sua atividade e
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Tanto o Letterboxd quanto o Filmow são redes sociais com foco na experiência cinéfila. Os
participantes podem catalogar os filmes a que assistiu, dar notas e publicar textos e opiniões sobre as
obras. As pessoas podem seguir outros membros e serem seguidas, o que configura uma rede de contatos
que permite uma série de interações entre os participantes. O Letterboxd foi criada na Nova Zelândia,
enquanto o Filmow é brasileira e permite também a catalogação de séries. Os endereços são esses:
http://letterboxd.com/ e https://filmow.com/.
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participação na vida online em meio a tantos outros sujeitos e veículos fazendo o
mesmo.
Ainda assim, mesmo que o crítico ainda se aproxime de todas essas e outros
possibilidades de se tornar mais conhecido e mesmo popular dentro do ambiente
cultural cinematográfico, ele ainda precisa enfrentar, de um lado, a grandeza do
ciberespaço e a profusão de discursos críticos que povoam esse ambiente que, na
verdade são muitos, e do outro lado, a proatividade de um público que agora possui
ferramentas semelhantes às do crítico para se expressarem. A conquista de sua
autoridade perante um consumidor cada vez mais exigente e ativo na rede é uma
atividade constante que agora exige outro tipo de penetração em meio ao ambiente ou
ecossistema virtual.
Se o crítico de cinema de hoje perdeu o status tão aclamado de grande guru
capaz de guiar o consumo e formar a opinião dos leitores, posição que mantinha há
algumas décadas, agora, na Internet, a busca pela manutenção da relevância e
autoridade ainda persiste, mas parece ter, ela mesma, um alcance muito particular e
estratificado. Não se vislumbra mais um cenário que permita o surgimento de raros
nomes e veículos ou instituições que ocupem a centralidade do pensamento crítico em
termos gerais. Porém eles existem, em alguma medida, em termos restritos, localizados,
podemos mesmo dizer segregados, a partir do círculo de contatos e da rede de relações
que cada pessoa estabelece ao redor de si.
Vejamos o caso do Omelete novamente. Não se esconde a maquinaria
empresarial – em comparação a outros veículos na web brasileira atual – que está por
trás da constituição do site e, consequentemente, da produção crítica feita e oferecida
ali. Os números de acesso, de fãs, de inscritos no canal oficial do Youtube e as cifras da
renda financeira total não desmentem o sucesso do empreendimento. No entanto, por
mais amplo que possa ser essa predominância, sempre vai existir um público que não se
interesse pelo conteúdo crítico feito pelo site; qualquer indivíduo que procure por uma
crítica sobre um filme do circuito alternativo, com um nível de detalhamento maior e
mais proposições analíticas, dificilmente procurará no Omelete um texto assim. Por
outro lado, outro grupo estará mais inclinado a acompanhar as discussões e posições
que os críticos do Omelete tomam em relação às obras pelo simples fato de se
identificarem com a proposta de trabalho e por seguirem o mesmo tipo de interesse pelo
cinema comercial, apesar de poder se surpreender ao se deparar no site com críticas de
outros filmes menos procurados – como de alguns exemplares do cinema brasileiro, por
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exemplo, embora nem sempre os mais alternativos. A autoridade conquistada pelos
críticos que trabalham no veículo está circunscrita a uma linha editorial moldada pela
trajetória do site e daqueles sujeitos críticos, atraindo determinado público fiel que
endossa tal postura e torna os críticos indivíduos reconhecidamente entendidos daquele
universo cinematográfico e cujas opiniões merecem atenção – mesmo que seja para
refutá-las, já que o leitor de críticas de hoje está muito propenso a desafiar a posição dos
críticos, mesmo os mais considerados.
Há, portanto, uma relativização da figura do crítico, que pode não ser aquele que
domina as diversas vertentes do cinema e fala de todos os tipos de filmes – embora
alguns sujeitos possam se enquadrar nesse perfil, como é o caso de Pablo Villaça e
críticos de veículos como Adoro Cinema e Cineplayers, cujo “raio de atuação” crítica
vai desde os filmes comerciais até os alternativos e de circuito restrito, mas que também
possui o seu público cativo de leitores e admiradores; os dois últimos, por contarem
com um grupo de críticos e colaboradores, conseguem oferecer uma gama de conteúdo
diverso e variado. De qualquer forma, o crítico que domina as atenções como voz
indiscutível e incontornável, geralmente ouvido por uma maioria, talvez não exista
mais. Em relação a tal questão, podemos voltar às provocações de Mattias Frey (2015a):
Por que nossa sociedade precisa de “críticos públicos” que possam
reajustar dramaticamente as cifras das bilheterias; decidir o destino
dos filmes, dos cineastas e dos estúdios; ou determinar as horas de
lazer dos frequentadores de cinema? Em outras palavras: qual é o
benefício dos críticos oficiais? (FREY, 2015a, p. 141, tradução
nossa105).

O autor fala aqui de críticos “oficiais” ou “autorizados” como aqueles que
detinham poder de influência inquestionável, também as ditas figuras “púbicas”, ou
líderes de opinião que eram conhecidos pelo grande público, mesmo os menos cinéfilos,
tal qual Pauline Kael nos Estados Unidos – no Brasil podemos citar Paulo Emilio Salles
Gomes como nome supraconhecido e, mais recentemente, o de Inácio Araújo,
personalidades da crítica cinematográfica que exemplificam tais personas pública. Frey
enxerga o fim desse tipo de profissional que atua como influenciador direto no gosto e
comportamento de um público amplo, que interfere também na dinâmica do campo
cinematográfico, discutindo mesmo o anacronismo dessa posição em meio à emergência
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da cibercultura e de certa democratização dos meios. O autor chega a defender que
aqueles que lamentam o fim dessa posição deploram, na verdade, a constituição de uma
crítica formada por poucos sujeitos, de classe média alta, detentora de privilégios
culturais, que se dirigem para outros sujeitos também detentores de privilégios para
acessar certos produtos cultuais, o que significaria ressignificar a ideia de um “debate
público” para algo muito mais reduzido e concentrado nas mãos e nas articulações de
poucos sujeitos sociais.
Ao mesmo tempo, Frey não entende a crise da crítica de cinema contemporânea
como algo que necessariamente reduz a busca pela afirmação de si do profissional da
crítica, estado em que ele se encontra atualmente. Esse novo paradigma aponta para
outro tipo de comportamento por parte dos críticos em relação a sua função e à
necessidade de tentar constantemente consolidar uma posição de destaque e relevância
no ecossistema midiático por onde ele trafega, senão para todos os públicos, pelo menos
para uma parcela que possa usufruir de seu ofício. E podemos acrescentar aí que o
público, por sua vez, também atua no sentido de observar os discursos críticos e eleger
aqueles que mais lhe parecem atrativos e valorativos por diversas razões.
Outro exemplo brasileiro do qual podemos lançar mão aqui para ilustrarmos tal
cenário é o da crítica Andrea Ormond. Ela colabora para a Cinética, mas mantém, desde
2005, um blogue essencial para o pensamento crítico sobre o cinema brasileiro,
chamado Estranho Encontro106. Ali, escreve exclusivamente sobre cinema nacional,
criando um verdadeiro acervo de textos sobre filmes diversos de nossa cinematografia,
com especial destaque para obras antigas, desde os clássicos já conhecidos e
referenciados, até os filmes “undergrounds” e menos notórios, dos cineastas renomados
aos produtos populares feitos no contexto da chanchada e da pornochanchada,
perfazendo um verdadeiro resgate crítico de nossa cinematografia, por vezes destacando
obras e personalidades pouco conhecidos e estudados. Ela também escreve alguns
artigos e ensaios sobre temas diversos, assim como publica entrevistas com
personalidades. Por conta desse empenho historiográfico, ela é referenciada também
como pesquisadora de cinema, embora sua formação acadêmica seja outra: é graduada
em Letras e Direito pela PUC-Rio – e não se imagina que ela ganhe dinheiro escrevendo
crítica para nenhum desses dois endereços eletrônicos. Também se arvora na literatura
já tendo lançado o romance Longa carta para Mila em 2006.
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O blogue pode ser acessado através desse endereço: http://estranhoencontro.blogspot.com.br/.
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Em entrevista para o jornal mineiro O Tempo, feita em 2009 pelo jornalista
Marcelo Miranda, que hoje também escreve para a Cinética, Ormond diz que o gérmen
do blogue nascia no início dos anos 1990 quando era difícil ter acesso ao cinema
brasileiro clássico. Ela alugava os filmes nas videolocadoras e fazia fichinhas com
comentários sobre o que assistia. “Baseada em anos de pesquisa, havia escrito alguns
pontos de vista críticos e resolvi disponibilizá-los” (In: MIRANDA, 2009, s. p.), o que
geraria o endereço eletrônico. A partir desse trabalho longevo, é possível notar nos seus
textos um caráter ensaístico que remontam à tradição de Paulo Emilio e Antônio Moniz
Vianna. No blogue, muitas análises dos filmes vêm acompanhadas de informações
contextuais sobre os nomes ali envolvidos, contextos de produção das obras, traços de
recepção, curiosidades. Por conta desse trabalho e do reconhecimento adquirido em sua
trajetória, Ormond é vista hoje como uma das críticas de cinema atuantes na web que
mais conhecem o cinema brasileiro, tendo lançado recentemente o livro Ensaios de
cinema brasileiro: dos filmes silenciosos à pornochanchada (2016), que reúne muitos
dos textos que publicou no seu endereço eletrônico pessoal. Mesmo na Cinética, cujo
escopo é maior, ela assina basicamente críticas sobre filmes nacionais.
Ormond raramente frequenta os festivais de cinema para fazer cobertura para os
veículos em que escreve, nem para participar de júris, ministrar oficinas etc. Seu perfil é
o de crítica caseira, sem aderir às pressões factuais e jornalísticas da cultura midiática,
nem possui uma circulação online ativa pelas redes sociais enquanto crítica de cinema,
por vezes divulgando em sua própria página pessoal do Facebook cada novo texto que
publica. Portanto, ela não tem a mesma visibilidade pública que um crítico como Pablo
Villaça ou Inácio Araújo e diríamos que nem mesmo como outros críticos da própria
Cinética que escrevem com maior periodicidade como Fábio Andrade ou Filipe
Furtado. Mas certamente quem já buscou na web conteúdo reflexivo sobre filmes
nacionais e que acessa constantemente a Cinética, encontrou no trabalho de Ormond um
nome essencial na crítica quando se fala em análise do filme brasileiro e da história da
cinematografia nacional.
A sua autoridade está, portanto, não mais condicionada à formatação de uma
popularidade que a coloca em destaque no meio crítico, tal qual uma figura pública
conhecida em muitos círculos. Mas seu ethos foi construído e reconhecido aos poucos,
ao longo de sua trajetória, em meio a tantos conteúdos e críticas que podiam ser
encontrados nas páginas da Internet sobre o cinema brasileiro. O diferencial da
produção de Ormond, dado o estilo particular de escrita e abordagem contextualista dos
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filmes, é mais um fator de afirmação de sua postura enquanto crítica de cinema.
Ormond solidificou seu trabalho com o tempo, em espaços muito alternativos da crítica
– mesmo na Cinética, em que ela divide a tarefa com tantos outros nomes – e foi
ganhando reconhecimento em nichos localizados, por um público fiel e atento.
Queremos acentuar, com esse e os demais exemplos, que este é modo através do
qual se opera a constituição de uma voz crítica autorizada na web hoje: cada vez mais
circunscrito a uma operação particularizada, de alcance restrito, ainda que com níveis
distintos para cada sujeito crítico, contribuindo para isso uma série de fatores que se
desdobram em capitais culturais que cada um acumula no percurso profissional. Não
pretendemos aqui medir o alcance da influência dos sujeitos citados, mas antes
entender, através do olhar que lançamos para cada trajetória profissional, que essa
influência possui suas limitações e está a todo instante em prova.

5.3 A crítica e a manifestação do público
Percebemos como a relação da crítica com o “público”, na acepção mais ampla
do termo, esteve intimamente relacionada à constituição da autoridade crítica e de uma
legitimidade que também perpassa pela maneira como os leitores e consumidores da
crítica de cinema enxergam e fazem uso dos produtos discursivos feitos pelos críticos na
web. Nosso estudo não tenta dar conta de entender e decifrar todos os pormenores que
envolvem a formação e o comportamento desse público leitor-consumidor de crítica
online, sendo necessário para isso uma pesquisa qualitativa ampla e localizada. Porém é
importante observar, em certa medida, como a presença e mesmo a participação desse
agente social no processo de comunicação tem interferido direta e indiretamente na
experiência da crítica de cinema online. Mattias Frey (2015a) não deixa de lançar a
questão sobre como deve ser a natureza da relação entre o crítico e seu público na era
digital.
Começamos tomando emprestada a discussão acerca da metamorfose da esfera
pública travada por Rodrigo Carreiro (2003) para quem o nosso século atual acaba
repetindo, de alguma forma e com suas particularidades, o século XVIII. Para tanto, o
autor lança mão da proposição de A. J. Beljame que, em 1931, descreveu o surgimento
da esfera pública clássica na Inglaterra da seguinte forma:
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A difusão da cultura geral em todas as direções unificava todas as
classes sociais. Os leitores não eram mais segregados em
compartimentos estanques de puritanos e realistas, corte e cidade,
metrópole e província: todos os ingleses eram agora leitores.
(BELJAME107 apud EAGLETON, 1991, p. 7).

Carreiro afirma que “se substituíssemos as palavras „leitores‟ por „internautas‟ e
„Inglaterra‟ por „mundo‟, poderíamos perfeitamente estar nos referindo à internet”.
(CARREIRO, 2003, p. 131). Já se passaram mais de 10 anos desde que Carreiro fez tal
ponderação, relacionando as práticas cinéfilas às novas maneiras de consumo e
circulação de informação segmentada sobre cinema na web – já pensando aí na noção de
uma cibercinefilia. Mesmo Pierre Lévy, em 1999, já indagava se a Internet não se
constituiria como lugar privilegiado de trocas, permitindo “uma nova complicação da
própria noção de „público‟, já que as comunidades virtuais oferecem, para debate
coletivo, um campo de prática mais aberto, mais participativo, mais distribuído”
(LÉVY, 1999, p. 129). O pesquisador está falando aqui de “público” em termos de
espaço social, na esteira das discussões sobre a reconfiguração da esfera pública a partir
das interações em rede.
Se por um lado cresce a formação de um espaço público no meio online mais
aberto e distinto, dotado de características e regras próprias, e torna-se visível também
uma gama de sujeitos que, dentre outras coisas, consomem crítica de cinema e ainda
possuem ferramentas para também produzir e difundir seus próprios discursos
avaliativos sobre os filmes e sobre as críticas, no polo de quem as produz, essa
emergência de uma nova esfera de intercomunicação é inversamente proporcional à
constituição do crítico enquanto figura pública, como voz de soberania, tal como
afirmamos no tópico anterior a partir das colocações de Mattias Frey (2015a), ao tocar
no tema da relativização de sua autoridade. Cresce o espaço de participação e a
interferência dos leitores em um processo dialógico coletivo na mesma medida em que a
autoridade do crítico é cada vez mais questionada e relativizada por esses leitores.
Podemos resgatar aqui, a fim de construir uma analogia, a célebre citação de
Barthes (1984): “Sabemos que, para devolver à escrita o seu devir, é preciso inverter o
seu mito: o nascimento do leitor tem de pagar-se com a morte do Autor” (p. 53). É certo
que as ideias de Barthes estavam muito mais relacionadas a uma relativização e
soberania da figura do autor e o enaltecimento do leitor enquanto categoria textual –
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centrado no âmbito da recepção, mas que também construía os sentidos junto com o
texto no decorrer da leitura –, algo que precisava ganhar maior atenção nos estudos
acadêmicos. É possível pensar agora no crítico como autor na medida em que o texto é
também um processo criativo, inventivo, autoral (como conceituamos no capítulo 1).
No entanto, se para Barthes, em teoria, as instâncias do leitor e do autor devem estar
equiparadas no processo de construção textual, feito nas duas vias de ação desses dois
agentes, é possível dizer que hoje, no contexto da relação entre crítico e público na web,
a equação não está equilibrada. A soberania do leitor, enquanto construtor de um
discurso próprio diante da fala de outro sujeito, seja um crítico ou não, tem encontrado
na Internet uma sustentação participativa sem precedentes.
Um caso clássico na web brasileira envolvendo a crítica de cinema é o exemplo
do texto negativo de Pablo Villaça sobre o primeiro filme da série Crepúsculo (2008).
Em resposta às afirmativas contundentes de Villaça, a página da crítica e outros espaços
de discussão online, como comunidades no Orkut, foram tomados de comentários
contrariados e mesmo agressivos de diversos leitores que discordavam totalmente das
palavras do crítico. Posteriormente, eles se revelaram fãs incondicionais da famosa série
de livros que ganhou os cinemas e tornou-se uma febre mundial, especialmente entre o
público adolescente. Neste caso aqui, o conceito de hater deixa de se referir ao ódio a
uma obra para se direcionar à crítica ou à figura do crítico como alvo de suas
reclamações e ofensas108.
De qualquer forma, tais atitudes e comportamentos já estão mais escancaradas
atualmente na maneira como os diversos seguimentos do público que trafega pela rede
online usufruem e tomam partido dos produtos midiáticos de modo participativo – na
mesma medida em que outras dúvidas e incertezas pairam sobre a eficácia e
supervalorização desses atos como algo somente positivo e libertador. Já vimos no
capítulo 3 como as mídias pró-massivas têm permitido que a conversação e a interação
não estejam mais sujeitas a uma mediação gerida pelos meios de comunicação de massa
ou pelos antigos detentores e editores da informação que as agendavam e enquadravamnas na esfera pública, manejando sua propagação e discussão (LEMOS; LÉVY, 2010).
Na esteira do pensamento desses autores que enxergam aí um aperfeiçoamento de uma
inteligência coletiva como parte da evolução cultural de nosso tempo, Henry Jenkins
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(2009) complementa, através de suas formulações sobre a cultura da convergência, que
“o consumo tornou-se um processo coletivo” (p. 30) e que a circulação de conteúdos
“depende fortemente da participação ativa dos consumidores” (p. 29).
Trata-se de uma reconfiguração da postura diante do processo de comunicação
em que o pensamento convergente está “impactando a relação entre públicos,
produtores e conteúdos de mídia” (JENKINS, 2009, p. 39) uma vez que o público
“indomado” que não tem mais na figura do crítico um gatekeeper que lhe fornece
orientação – apesar da crítica ainda ser utilizada como modo de orientação e
informação, não mais como fonte única, mas agora através de públicos segmentados que
reconhecem a autoridade de certos sujeitos críticos, seguindo-os e se importando com o
que dizem, enquanto desconhecem ou desconsideram outros críticos.
Mesmo quando não participa como produtor de algum tipo de resposta ou
conteúdo, o leitor toma parte do processo de consumo cultural e midiático, aqui pensado
da forma como coloca Néstor García Canclini (2006), para quem “o consumo é o
conjunto de processos socioculturais em que se realizam a apropriação e os usos dos
produtos” (p. 60). O antropólogo argentino defende que consumir, sejam bens materiais
ou simbólicos, é também uma maneira de exercer o papel de cidadão, uma vez que no
processo as pessoas constroem parte de uma racionalidade integrativa e comunicativa de
uma vida em sociedade. Existiria uma dimensão também simbólica no ato de consumir,
pois a partir daí constroem-se signos de status reconhecidos socialmente. É claro que
estamos pensando a crítica de cinema como produto cultural e comunicativo em si
mesmo, que por sua vez é consumido por certo público, uma vez que ela é comumente
observada e analisada somente enquanto manifestação possível de recepção das obras
fílmicas.
Em consonância a esse pensamento, o pesquisador francês Michel de Certeau
(1993) observa que o consumidor cultural também “fabrica” algo no ato de usufruir os
artigos culturais, seja um produto ou uma poética, pensada aqui na sua raiz etimológica
grega (“poiein”, que significa “criar”, “inventar”, “gerar”). Nesse sentido, é preciso
atentar para a forma como os tais leitores-consumidores manipulam esses produtos, pois
“só então é que se pode apreciar a diferença ou a semelhança entre a produção da
imagem e a produção secundária que se esconde nos processos de sua utilização”
(CERTEAU, 1993, p. 40). Assim, esse consumidor cultural faz usos e também se
apropria desses conteúdos, ressignificando-os a partir de seus próprios pontos de vista,
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construindo com isso conteúdos outros, em um cenário de disputas por aquilo que a
própria sociedade produz (CANCLINI, 2006).
A observação desse fenômeno que se dá em um espaço comunicativo de trocas
tão localizadas ajuda-nos a entender o papel de um novo discurso ou gesto crítico que
vem se construindo na ambientação online. Porém, mais uma vez pontuamos que se o
comportamento de um leitor-consumidor de críticas é hoje mais ativo e participativo,
isso não quer dizer que antes do advento da Internet os leitores eram sujeitos passivos
que acatavam opiniões, argumentos e avaliações dos grandes críticos de cinemas
estabelecidos como figuras públicas. Mas agora esse leitor-consumidor dispõe, para
tanto, de ferramentas digitais que permitem novas formas de conversação virtual e
interativa, acabando por formatar uma retórica de discursos fortemente opinativos e
avaliativos no espaço digital.
Michel de Certeau afirma que “a extensão sempre mais totalitária desses
sistemas [os meios massivos e os sistemas comerciais, por exemplo] não deixa aos
„consumidores‟ um lugar onde possam marcar o que fazem com os produtos” (1994, p.
39), pensando certamente na dificuldade do público em onde e como registrar certas
respostas e estímulos incitados pelos mais variados produtos. É o que Janet Staiger
(2000) denomina de vestígios de recepção, todo e qualquer tipo de reação que o público
registra como traço de recepção nas mais variadas plataformas, documentos, espaços e
meios, sejam eles oficiais ou menos formais. Certeau fala de um modo de demarcar
aquilo que produzimos, interiormente, no ato do consumo cultural já que ele nem
sempre se inscreve no visível. Hoje, no entanto, os meios digitais, a cultura da
convergência, a propensão à avaliação e a possibilidade de anonimato permitem que
muito mais pessoas estejam encorajadas a demonstrar, nítida e empiricamente, suas
percepções de recepção em certos meios e dispositivos. Tais práticas interferem não só
nas discussões dentro do campo cinematográfico e comunicacional, como também
marcam forte presença na rotina social de muitos internautas.
E são nos campos de comentários dos sites que essas marcas de recepção mais se
tornam visíveis no ambiente online, ou pelos menos ali elas estão mais diretamente
relacionadas às críticas e aos discursos dos críticos, comentando o texto ou
reverberando aquilo que foi escrito pelo crítico. É ali que o leitor empírico da crítica de
cinema pode revelar de que forma recebe e ressignifica os textos críticos na
ambientação online, permissível agora, em certas ocasiões, a uma resposta/reação
imediata. Certamente que existem outros espaços onde isso se manifesta, talvez de
196

forma até mais intensa e profusa – é possível pensar, por exemplo, em toda a gama de
discussão e conversação que podemos encontrar em redes sociais, como Facebook e
Twitter, ou em fóruns de discussão a respeito dos filmes e da posição dos críticos sobre
as obras.
Muitos são os sites de crítica no Brasil que possuem espaços abertos para
comentários de leitores (Cinema em Cena, Omelete, Adoro Cinema, Cineplayers,
Cineweb, Papo de Cinema etc.). Tal ferramenta foi se tornando mais popular com o
advento dos blogues que incentivava tal interação, pela própria facilidade e
particularidade inerente ao conceito do diário pessoal compartilhado com outras
pessoas, a partir de uma estrutura de página muito simples. Hoje, os grandes veículos da
mídia com presença online, mesmo os noticiosos, já incorporaram o espaço do
comentário que, em certa medida, substituiu a seção de “carta do leitor” dos veículos
impressos. Outros endereços eletrônicos de cinema, por seu turno, são mais fechados
quanto à participação do público externo (tais como Cinética, Interlúdio, Cinequanon,
Cinema Escrito, Rocinante etc). São sites mais próximos do formato de revista
eletrônica e com uma perspectiva de crítica mais analítica e aprofundada. Talvez
justamente por isso, eles estejam mais interessados em propor interpretações, avaliações
e posições sobre os filmes do que se preocupar em gerir um tipo de “troca” direta com o
leitor.
Inicialmente notamos que os filmes de maior apelo comercial e populares são os
que mais chamam atenção do leitor e, consequentemente, os que mais geram interesse
para serem comentados e discutidos nos diversos sites. O público jovem que assiste e se
engaja na discussão de obras de teor mais pop e comercial acaba se manifestando mais
nas páginas desses filmes. Outras obras, cercadas de polêmicas, como Aquarius (Kleber
Mendonça Filho, 2016) ou Elle (Paul Verhoeven, 2016) também são alvos fáceis para
serem comentados pela visibilidade que tiveram, por isso as intervenções do público são
pontuais. Além disso, alguns sites atraem um público maior para comentários, como o
Adoro Cinema e Omelete, talvez por serem os mais conhecidos do grande público ou
daqueles que procuram aleatoriamente críticas na web.
Outra percepção é a de que os leitores nem sempre estão dispostos a comentar o
texto do crítico em si, ou propor um diálogo com ele, mas ávidos em expor suas
próprias opiniões e valorações, em alguns casos apresentando interpretações distintas
daquelas apresentadas pelo crítico. O espaço de comentários torna-se então um lugar
onde é possível deixar demarcada uma visão pessoal sobre as obras, só que de modo
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muito rápido, sem aprofundamento ou argumentação consistente, na maioria dos casos.
Outros leitores chegam a escrever comentários mais extensos e repletos de valorações,
confrontando a própria crítica. Porém, no geral, as opiniões são objetivas e taxativas.
A dimensão dialógica de que fala Lévy e Lemos (2010) ganha, na prática, uma
forma perceptível, embora ela se dê de modo ainda tímido, com algumas interlocuções,
na maioria das vezes sem muita profundidade. E um dado curioso nesse processo é que
raramente o crítico participa dessa discussão. Muitos leitores, inclusive, interpelam o e
crítico, lançam perguntas e buscam algum tipo de esclarecimento, mas os críticos não
costumam responder. Os leitores acabam interagindo muito mais entre si, corroborando
ou recusando certas observações que outros fazem, refutando opiniões, contribuindo
com dados informativos, corrigindo o outro, fazendo considerações, reforçando certas
leituras das obras.
Nesse sentido, é possível mesmo questionar se existe, de fato, uma dimensão de
diálogo ou conversação em tal tipo de participação do leitor ou, ao contrário, não
estaríamos diante somente de impressões rápidas e demarcação de opiniões. A discussão
sobre a “era da avaliação” nos dá pistas sobre a necessidade do público em expor suas
opiniões, justamente porque agora ele tem onde escrevê-las, ser lido e, por vezes, fazer
reverberar sua opinião, mesmo que seja ali naquele espaço reduzido e limitado. Antes
de desejar criar discussão, conversa ou troca sobre os filmes e as questões que
porventura eles ofertam, os leitores querem deixar registrado o que pensam sobre o
filme e seu realizador.
A ideia de mídias pró-massivas e seu caráter interativo, de participação,
produção, compartilhamento e mediação de informação em rede é uma realidade hoje
nas páginas da web, mas nem todos os processos comunicacionais usufruem dessas
características de fato. Os usos e costumes das pessoas têm se modificado, mas sem a
condição de absorver as possibilidades totais que as novas ferramentas e dispositivos
oferecem. Não sabemos ainda de que modo tais dispositivos irão se estabelecer no
universo online, mas certamente o seu leitor já mudou de posição e postura.

5.4 A crítica em vídeo e áudio

Se as ferramentas online de interação e conversação têm sido utilizadas com
parcimônia e certa inadequação, outros recursos começam a se popularizar. As críticas
em vídeo e os programas de áudio vão encontrando cada vez mais seu espaço na web
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brasileira, mesmo para os críticos já consolidados no campo, além de chamar muita
atenção de jovens que querem falar de cinema. De modo mais amplo, a formulação de
que vivemos uma era de liberação da palavra, como postula Lévy e Lemos (2010), pode
ser ampliada e pensada como uma liberação da imagem, especialmente da imagem
própria, da difusão dos discursos sobre si mesmo, dos desejos, pulsões, opiniões e
valorações pessoais. Redes sociais como Instagram e Snapchat passaram a fazer parte
do cotidiano dos internautas. O avanço tecnológico facilitou o surgimento e o constante
aprimoramento desse tipo de experiência. Há atualmente a possibilidade de gravação de
vídeos de boa qualidade com aparelhos comuns de toda sorte de dispositivos móveis
(smartphones, iPads, câmeras fotográficas e câmeras de vídeo), bem como facilitou-se
os meios técnicos para edição e montagem através de softwares gratuitos e ferramentas
para esse tipo de operação, encontrada gratuitamente na rede. Também houve um
crescimento na oferta de sinal de Internet de banda larga e a otimização da compressão
de vídeos mais pesados, possibilitando o armazenamento e upload de vídeos de maior
duração em plataformas populares como Youtube. Tais facilidades permitiram ainda
que se “escreva” ou fale sobre os filmes usando os materiais que constituem o próprio
objeto de estudos: as imagens em movimento e os sons, muito embora nem sempre esse
conteúdo esteja à disposição do crítico. Ainda assim, trata-se de uma mudança
significativa na forma de lidar com metalinguagem na experiência da própria crítica e
do exercício analítico.
Autores como Andrew McWhirter (2015) e Christian Keathley (2011),
pesquisadores norte-americanos, sugerem que a produção de críticas em vídeos
aumentou significativamente nos últimos cinco anos e, em certa medida, “domina
grande parte da discussão sobre a crítica cinematográfica na era digital”
(MCWHIRTER, 2015, p. 369, tradução nossa109). Vale lembrar que tal afirmação faz
referência à realidade americana, enquanto no Brasil é possível perceber um aumento
desse tipo de produto, mas não com a mesma influência e dimensão.
De qualquer forma, Keathley (2011) pontua que o videoensaio é a forma mais
comum de crítica de cinema multimídia feita no momento, caracterizada por serem
“ensaios críticos curtos sobre determinado filme ou cineasta, tipicamente lidos em vozover pelo autor e complementados com clipes de filmes cuidadosamente escolhidos e
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Do original: “it dominates much of the discussion about film criticism in the digital age”.

199

organizados” (p. 180, tradução nossa 110). O autor faz uma distinção entre videocríticas e
vídeoensaios uma vez que nestes últimos o crítico não aparece na tela falando sobre o
filme. No videoensaio, ouve-se a voz do crítico que aborda uma questão específica do
filme a partir de montagem de imagens selecionadas, o que supõe um esforço maior de
produção. Já as videocríticas podem ser mais imediatas, nem sempre usando um número
variado de cenas dos filmes ou optando pelas imagens mais ilustrativas (de trailers ou
material de divulgação facilmente disponível na rede), o que é ideal para tratar das obras
mais recentes lançadas nos cinemas. Essas são denominações ainda iniciais nos estudos
cada vez mais presentes sobre um formato que parece ainda tatear um modo de
constituição a se estabelecer nos meios de comunicação, especialmente no Brasil. O
canal do Youtube do crítico Arthur Tuoto é exemplar nesse sentido porque produz os
dois tipos de conteúdos, como pontuamos no capítulo anterior, sendo Tuoto consciente
dessa distinção teórica. Também os trabalhos encabeçados por Pablo Villaça e pela
equipe do Omelete, tal qual demonstramos anteriormente, exemplificam bem os modos
de produção desse tipo de conteúdo em vídeo, especialmente aqueles de caráter mais
“amador”, que permanece como um modelo usual em grande parte das experiências do
tipo na web brasileira.
McWhirter (2015) defende ainda que antes da apropriação do vídeo no âmbito
da crítica jornalística e mesmo dos veículos especializados, os discursos críticos em
vídeo já estavam sendo apropriados por estudiosos e acadêmicos para fins didáticos e
que se assemelham às proposições da análise fílmica111. O autor cita nomes importantes
ligados à academia como Laura Mulvey, Catherine Grant, Chritian Keathley, David
Bordwell, Kristin Thompson e outros que têm constantemente se apropriado das
ferramentas digitais para a criação desse tipo de procedimento e abordagem. O casal
Bordwell e Thompson, ao reeditar a décima edição do seu importante livro Film art: na
introduction, fez uma parceria com a Criterion Collection para produzirem videoensaios
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Do original: “The most common form of multi-media film criticism at present is the video essay –
short critical essays on a given film or filmmaker, typically read in voice-over by the author and
supplemented with carefully chosen and organised film clips”.
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Jacques Aumont e Michel Marie (2004) distinguem as funções do crítico e do analista: o primeiro
informa e oferece juízo de apreciação, enquanto o analista deve produzir conhecimento. A atividade do
analista estaria, portanto, mais relacionada aos estudos acadêmicos que se debruçam com mais atenção e
grande esforço teórico-metodológico, não sobre as obras de modo generalizado como faz a crítico, mas
antes em certas especificidades anteriormente eleitas dentro das obras. Segundo os autores: “O olhar com
que se vê um filme torna-se analítico quando, como a etimologia indica, decidimos dissociar certos
elementos do filme para nos interessarmos mais especialmente por tal momento, tal imagem ou parte da
imagem, tal situação” (p. 11). São essas operações mais cuidadosas e minuciosas a que McWhirter (2015)
se refere como sendo a produção de videoensaios por parte dos acadêmicos.
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sobre filmes que fazem parte do catalogo de DVDs da distribuidora 112. No Brasil, esse
tipo de experiência é muito pouco incentivada e quase nula no âmbito acadêmico, uma
disparidade se relacionada com outros universos universitários que se preocupam com a
análise audiovisual.
Outro exemplo famoso é o ensaio que Mulvey fez sobre um trecho curtíssimo de
um número musical do filme Os homens preferem as loiras (Howard Hawks, 1953),
com foco na performance de Marilyn Monroe. A pesquisadora abusa das ferramentas de
câmera lenta, avançando, retrocedendo e pausando a imagem a depender das
ponderações e colocações que ela vai construindo em torno desse procedimento a fim de
captar detalhes e determinadas nuances precisas do gestual da atriz em ação. Trata-se
não mais de um processo de utilização da imagem original para ilustrar uma proposição,
como uma citação ipsis litteris, mas de uma reedição e manipulação digital da tessitura
fílmica, que ganha agora outras possibilidades de ser dissecada e reordenada. Ao
“retardar” o fluxo da imagem, a partir da noção de “delay” (ou “atraso”, no sentido de
dilatar o tempo de apreciação de uma cena ou fragmento de filme para se notar detalhes
pouco perceptíveis), Mulvey abre possibilidades para uma nova maneira de lidar com a
análise audiovisual feita em vídeo, já que “novas formas de consumir filmes antigos em
tecnologias eletrônicas e digitais devem trazer uma „reinvenção‟ da análise textual e
uma nova onda de cinefilia” (MULVEY, 2006, p. 160, tradução nossa 113). A autora se
mostra, portanto, bastante otimista em relação à formulação de uma nova maneira de
escritura crítica, enquanto percebemos que para a crítica cotidiana, não acadêmica, essas
experiências em vídeo ainda reproduzem uma lógica muito próxima do texto escrito,
como veremos a seguir. Mulvey acaba defendendo a videocrítica ou ensaio como modo
primordial para a constituição de uma crítica de cinema que seja realmente mais eficaz
no processo de investigação da imagem, pois esse “meio” fala da imagem em
movimento através da imagem em movimento, aborda o som através do próprio som, o
que seria fundamental para adentrar no interior das obras, uma vez que “encontrar o
„filme por trás do filme‟ é o objetivo principal da análise textual” (MULVEY, 2006, p.
145, tradução nossa114). Responde-se à imagem não mais com palavras, mas com outras
imagens.
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Alguns exemplos desses vídeos podem ser visualizados na conta oficial da Criterion Collection no
Youtube: https://www.youtube.com/criterioncollection.
113
Do original: “New ways of consuming old movies on electronic and digital technologies should bring
about a „reinvention‟ of textual analysis and a new wave of cinephilia”.
114
Do original: “Finding the „film behind the film‟ is the main aim of textual analysis”.
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É esse tipo de “reinvenção” das formas de produção do discurso crítico via vídeo
que autores como Christian Keathley (2011) entendem como possibilidades abertas pela
tecnologia para o avanço da crítica de cinema em direção a uma remodelação estrutural.
O autor faz uma analogia com o manifesto de Alexander Astruc, escrito há mais de 60
anos, em que o ensaísta e cineasta francês usa o termo “caméra-stylo” (ou câmeracaneta) para falar de uma época em que os cineastas passariam a usar os filmes para
expressar seus pensamentos e ideias de modo muito pessoal, uma forma de “escrever
com a câmera” sobre toda uma maneira particular de enxergar o mundo. Keathley, por
sua vez, conclama que críticos e estudiosos do cinema possam “encontrar-se em posição
de responder à chamada de Astruc – usando novas tecnologias para inventar novas
formas críticas” (Keathley, 2011, p. 179, tradução nossa115).
Se nos ensaios acadêmicos feitos pelos estudiosos estrangeiros essa reinvenção
já começa a tomar corpo, a crítica cotidiana, especialmente no Brasil, ainda segue um
padrão de abordagem mais formal, muito baseado na fala sobre um filme, mesmo que se
utilizando de uma plataforma digital contemporânea da era da convergência midiática e
com recursos multimídia. Além disso, a estrutura da fala ainda segue a mesma utilizada
no texto escrito. Carolina Braga (2014), baseado nos pressupostos de David Bordwell
(1991), para quem a crítica de cinema, de modo geral, se constitui estruturalmente de
sinopse dos filmes, informações gerais e avaliação geral, sistematiza a maneira como
diversos autores apontam um caráter híbrido na crítica de cinema, ao misturar
informação e opinião, o que para a autora “representa as linhas de força que nos fazem
reconhecer um texto como crítica, ou seja, reforçam o formato” (BRAGA, 2014, p. 67).
Quando a crítica se apodera do vídeo, acaba por reproduzir, de modo geral, as mesmas
convenções discursivas e argumentativas de antes, apesar das possibilidades do meio
audiovisual estarem abertas a outros procedimentos de produção dos discursos, como
tem sido posto em prática por intelectuais como Laura Mulvey. Ainda assim, os meios
são capazes de ditar a maneira como os discursos são produzidos, consumidos,
divulgados, e como os sujeitos se comportam diante desse procedimento de trocas.
A reinvenção formal em que Keathley (2011) acredita está no cerne da
proposição de que os formatos ou gêneros do discurso – e a crítica de cinema é
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Do original: “find themselves in a position to respond to Astruc‟s call – using new technologies to
invent new audio-visual critical forms”.
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comumente relacionada às marcas e maleabilidades dos gêneros jornalísticos 116 – devem
ser inseridos nas discussões sobre a influência dos meios nos próprios discursos. Tal
como afirma Elias Machado: “o formato é uma noção que leva em conta todo um
ambiente ecológico: a mídia (o sistema), os códigos (as linguagens) e as interações
possíveis (as semioses)” (MACHADO, 2006, p. 16). Assim, os sistemas comunicativos
devem ser considerados em todo seu dinamismo, propenso a hibridismos e constantes
reformulações.

O

ecossistema

midiático

permite

novos

formatos,

novas

experimentações, que poderão constituir ou não novos gêneros (BRAGA, 2014),
apontando para direções distintas ou retornando ao mesmo lugar. É preciso entender
como essa onda de críticas feitas em vídeo tem sido absorvida pelo próprio campo
cinematográfico e como ela opera a partir da perspectiva da própria crítica de cinema
enquanto fenômeno de comunicação. Não pretendemos aqui chegar a respostas
conclusivas sobre essas experiências localizadas, que exigiriam uma pesquisa mais
aprofundada em suas particularidades, mas buscamos investigá-las como parte
constituinte de uma reconfiguração facilmente notável da crítica de cinema na era
digital.
Quando observamos a experiência brasileira com a crítica de cinema em vídeo,
notamos que ela está longe de propor uma reformulação do gênero, embora cada
exemplar possa conferir a si mesmo nuances distintas. Vimos como Pablo Villaça e os
críticos do Omelete usam essa ferramenta de modo diferente um do outro: o primeiro
ainda com caráter amador e sem uma estrutura profissional como subsídio, o segundo a
partir de uma lógica institucionalizada e que encontra suporte econômico empresarial
para produzir uma quantidade grande e sempre atualizada de vídeos. Há diferenças
ainda na maneira de abordagem, sendo as críticas em vídeo do Cinema em Cena
voltadas para a fala e às ponderações do crítico, enquanto as do Omelete possuem um
caráter dialógico entre os participantes. No entanto, esse último modelo é bem pouco
usado em outros casos brasileiros em que predomina o discurso argumentativo central
116

As discussões sobre a distinção entre gêneros e formatos não é consensual. Carolina Braga (2014) faz
um apanhado mais detalhado dessas discussões em sua tese, mas destaca o caráter mutante dos gêneros e
formatos a partir das confluências midiáticas e de linguagem que eles apresentam. Autores como Lia
Seixas (2009) pensam a maleabilidade dos gêneros jornalísticos, ancorando-se em preocupações como as
de Mikhail Bakhtin (1981) para quem “o gênero sempre é e não é o mesmo, sempre é novo e velho ao
mesmo tempo. O gênero renasce e se renova em cada nova etapa do desenvolvimento da literatura e em
cada obra individual de um dado gênero. Nisso consiste a sua vida” (BAKHTIN, 1981, p. 91). No
entanto, Braga aposta na ideia de que “o formato é a forma de realização concreta de determinado
gênero” (2014, p. 36). Podemos pensar, então, a critica de cinema como um gênero discursivo e a
videocrítica como um formato possível em que o gênero se manifesta.
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do sujeito crítico falando diretamente para a câmera. De certo modo, o formato adotado
pelo Omelete é quase um desdobramento das conversas em áudio de um podcasts,
feitos, geralmente, como conversa em grupo. O capital econômico acumulado pela
instituição certamente é um fator importante para entendermos como eles conseguem
mobilizar mais pessoas e produzir um conteúdo mais profissional e menos amador, até
mesmo em termos de quantidade semana de vídeos, algo que nem todos os veículos
conseguem produzir. Algumas iniciativas como “videocast” do site Papo de Cinema117
tem essa característica de conversa – geralmente dois dos colaboradores do veículo
conversam sobre algum filme, filmografia ou assunto relacionado ao cinema – mas
ainda com caráter um tanto amador em termos de produção.
O trabalho desenvolvido por Maurício Saldanha nos parece peculiar e mesmo
precursor nesse sentido. Já em 2009 ele criou o portal Cabine Celular, especializado em
divulgar vídeos do próprio Maurício opinando sobre os lançamentos do circuito
comercial. Ainda durante os créditos finais do filme, o crítico ligava a câmera e se
filmava dando seu depoimento avaliativo a respeito do filme que tinha acabado de ver.
Muitas vezes ele era tomado de emoção, raiva ou adoração enquanto falava do filme,
não escondia o riso nem o choro. Saldanha não poupava expressões de senso comum,
linguagem popular e as opiniões eram, no geral, bastante rasas e imediatas sobre as
obras até mesmo pela própria urgência natural da empreitada. Era um tipo de proposta
que se entregava totalmente à dimensão do pathos a fim de engajar o leitor-espectador
no processo de recepção do filme através de vídeos curtos – em um momento em que o
Youtube possuía uma restrição de tempo para os vídeos, algo em torno de 10 minutos.
Hoje o site não está mais no ar, nem os vídeos são achados com facilidade na
Internet118.
Independente disso, o trabalho de Saldanha marca um momento de engajamento
do cinéfilo que punha literalmente a cara na tela para demarcar e reverberar sua opinião
sobre os filmes utilizando, em tese, os mesmos pressupostos da crítica. Na época, muito
se discutiu sobre a condição de Saldanha enquanto crítico de cinema, posto que chegou
a ser questionado por alguns profissionais da área119. Ele tinha acesso às cabines de
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Disponíveis nesse link: http://www.papodecinema.com.br/categoria/videocast.
É possível encontrar uma entrevista que Maurício Saldanha deu ao programa da TV Cultura Zoom
sobre o Cabine Celular. Link aqui: https://www.youtube.com/watch?v=TrtHlIdO7Kk. Atualmente,
Saldanha mantém um canal pessoal no Youtube, mas não faz mais críticas de filmes. Chegou a participar
119
O caso mais significativo é do embate entre Saldanha e o crítico Pablo Villaça que, incomodado com
as colocações e com o jeito de “fazer crítica” empenhado por Saldanha, criou uma espécie de discussão
virtual que começa, inclusive, na diferença de opiniões de ambos sobre o filme Crepúsculo, que já gerou
118
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imprensa, espaços privilegiados para que os críticos de cinema possam assistir
previamente a determinados filmes dias antes de estrearem nas salas comerciais. Em
muitos casos era ali mesmo que ele gravava os vídeos. Para além das polêmicas que
Saldanha gerou dentro do ambiente crítico e cinéfilo, nos interessa aqui a novidade que
o Cabine Celular representou na web brasileira pelo seu caráter artesanal e popular de
lidar com a crítica de cinema na era digital.
Atualmente, são inúmeros os canais de brasileiros no Youtube que oferecem
esse mesmo tipo de conteúdo crítico: jovens amantes do cinema que querem expor suas
posições sobre os filmes, gerar conversas em círculos muito próprios de amizade ou
alimentar uma imagem de “entendedor de cinema”, estando ligados a algum veículo
externo ou funcionando exclusivamente no Youtube. A diferença é que agora eles
possuem uma roupagem esteticamente mais cuidada, diferente da iluminação precária
do Cabine Celular, e longe do imediatismo artesanal trabalhado pelo Saldanha. Tais
experiências recentes possuem influências de uma série de outros canais estrangeiros
similares, seja de cinema ou de diversos outros assuntos e propostas temáticas. No
fundo, é um tipo de desdobramento muito parecido com o que acontecia na transição do
blogue para o vlogue: pessoas ditas “anônimas” passavam a falar de si em uma espécie
de diário pessoal aberto ao público, só que agora em vídeo. Com os conteúdos críticos
sobre cinema, o caráter coloquial e despojado – nem sempre tão amador e descuidado
esteticamente – ainda se faz presente, na medida em que esses novos sujeitos críticos
buscam fidelizar seguidores e construir uma autoridade em torno da posição de
influenciadores de opinião.
Uma pesquisa rápida do sistema de busca do Youtube nos dá a dimensão de
como são populares esses produtos. Ao pesquisar a expressão “esquadrão suicida
crítica”, em referência a um dos filmes mais comentados e esperados pelo público nerd
lançado em 2016, o site oferece mais de 12 mil opções, dos mais variados tipos de
vídeo. Desse total, os 24 primeiros possuem mais de 100 mil visualizações cada,
estando o Omelete em segundo lugar com um vídeo com mais de 1,9 milhões de
acessos120. Se repetimos esse mesmo procedimento com o filme Aquarius, os números
atritos de Villaça com os fãs da série. A discussão está disponível na rede através do link:
https://www.youtube.com/watch?v=odowpzpGo7s.
120
O primeiro lugar é o vídeo do youtuber Whindersson Nunes, um humorista atualmente famoso na rede.
Seu vídeo sobre o filme possui quase 14 milhões de visualizações. Não só o número é aberrante em
comparação com os dos outros canais, compreensível por ser ele um fenômeno contemporâneo do
Youtube, como também sua proposta é mais fazer comédia a partir de temas gerais e “do momento” do
que lidar com assuntos de cinema propriamente.
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caem bastante, ainda que seja um dos filmes brasileiros mais discutidos e reverberados
do ano passado: são registrados mais de 3.500 resultados, sendo o mais acessado o
vídeo do canal Meus 2 Centavos, com 73 mil visualizações. Outros canais se mostram
bastante presentes no ambiente da videocrítica de modo geral, sendo os mais populares
o Pipocando, JovemNerd, Território Nerd e o da ex-colaboradora do Omelete, Carol
Moreira, em um canal que leva seu nome.
São, portanto, veículos de expressão idealizados e feitos por jovens, voltados
para o cinema de entretenimento comercial e que lidam com a crítica de forma muito
afirmativa, valorativa e menos analítica, sempre baseada na demarcação da opinião
pessoal. É uma realidade que se assemelha, em certo sentido, à experiência atual na
Itália, como revelou o estudo realizado por Manzoli e Noto (2015) sobre as videocríticas
feitas no país europeu. Focando na observação dos críticos mais jovens que são
responsáveis por canais de crítica no Youtube, os autores perceberam que predominam
ali a relação dos “críticos” com comunidades de fãs, preferências a produtos da cultura
pop, decoração informal e autorreferencial do ambiente onde é gravado os vídeos, pouca
utilização de imagens ilustrativas dos filmes e uma propensão a um ato de performance
para a câmera mais do que de análise propriamente. Os autores chegam à conclusão de
que:

as ferramentas fornecidas pelas tecnologias digitais não são
implantadas para propor novas formas de crítica baseadas na reescrita
criativa dos textos, mas para reconstruir uma imagem tradicional do
crítico de cinema como um especialista empenhado principalmente na
luta pelo reconhecimento” (MANZOLI; NOTO, 2015, p.107, tradução
nossa121).

O processo de digitalização e as possibilidades abertas na era da convergência,
portanto, nem sempre alimentam a análise cinematográfica, no caso desse tipo de
formato preponderante de crítica que possui amplo apelo de público e números de
acesso elevados, algo que outros críticos já estabelecidos no campo, e que se arvoram na
produção de videocríticas, têm muito mais dificuldade de alcançar – o vídeo de Pablo
Villaça sobre Esquadrão suicida (David Ayer, 2016) alcançou pouco mais de 48 mil
visualizações. É nesse campo de disputas que mais fica claro como os críticos de longa
data precisam se esforçar para manter a autoridade que antes possuíam diante do
121

Do original: “the tools provided by digital technologies are not deployed to propose new forms of
criticism based on creative rewriting of the texts but to rebuilt a traditional image of the film critic as an
expert primarily engaged in the struggle for recognition”.
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fenômeno da videocrítica, capazes de mobilizar um grande conjunto de pessoas que se
interessam por esse tipo de conteúdo e que se constitui como um público pulverizado
diante de tanta oferta.
No outro pólo, críticos já estabelecidos no campo e reconhecidos pelos pares não
ficam atrás na tentativa de se apropriar das ferramentas audiovisuais. Um caso curioso
de apropriação da crítica em vídeo enquanto estratégia de conservação da autoridade é o
da jornalista Isabela Boscov. Ela passou muito tempo sendo crítica exclusiva da Revista
Veja. Formada em Rádio e TV pela ECA-USP, começou a carreira no Jornal da Tarde e
também trabalhou na Folha de São Paulo, além de ter exercido o cargo de redatora chefe
na revista SET, onde permaneceu até 1999122. Mas foi escrevendo nas páginas da Veja
que ela angariou reconhecimento notável do público e dos pares em geral por seu
trabalho como crítica. Já em 2011 Boscov passou a escrever em um blogue da própria
revista e ali começou a desenvolver conteúdo crítico em vídeo, amparada pela produção
da instituição jornalística. Ela geralmente aparecia sentada em uma cadeira dentro de
um estúdio com cenário limpo, às vezes com fundo digital, tendo a marca da revista às
suas costas, em vídeos que duravam em média cinco minutos. Esse formato foi
mudando com o tempo, mas a centralidade sempre esteve na sua argumentação a favor
ou contra o filme.
Em 2015, porém, depois de 16 anos trabalhando para a Editora Abril, Boscov é
demitida da publicação, por conta mesmo do processo de diminuição das redações dos
veículos impressos, passando a trabalhar como freelancer da revista, colaborando
esporadicamente com textos escritos. No mesmo ano, ela passou por alguns endereços
eletrônicos diferentes, primeiro concentrando-se em um site com seu nome, depois
migrou para uma página hospedada pelo portal UOL, e mais recentemente, no início de
2017, retornou para a revista Veja. Esse percurso cheio de atribulações de Boscov e
ainda em reconfiguração – não se sabe se ela continuará a fazer videocríticas na página
da revista, só tendo contribuído até janeiro de 2017 com textos escritos – nos parece
sintomático de um momento em que muitos críticos precisam se reinventar e buscar
outras possibilidades de seguirem no ofício, tendo a Internet como direção natural. E é
singular também por ser ela uma crítica com experiência em um grande veículo de
mídia impressa, tendo migrado para a web, chegando a se estabelecer por um tempo
somente nas páginas virtuais.

122

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Isabela_Boscov.
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E ali deu prosseguimento à produção de críticas em vídeo, seguindo o mesmo
padrão da videocrítica utilizado por Villaça e muitos outros youtubers. O roteiro de seus
vídeos123 era formado, basicamente, de uma boa dose de sinopse do filme, seguido da
opinião geral da jornalista que conseguia destacar algum elemento da produção que lhe
chamava mais atenção. O caráter avaliativo estava fortemente presente através do tom
de recomendação que ela imprimia em suas falas, sem adentrar muito nos pormenores
do filme, tomando sempre o cuidado para não revelar muito da história. Esse tipo de
conteúdo está bem relacionado à crítica jornalística que antecipa para seus
consumidores o que esperar das obras que chegavam aos cinemas naquela semana, junto
com uma avaliação, positiva ou negativa. Trata-se de um modelo que ela própria ajudou
a estabelecer e que se repete até hoje, mas acrescido de mais profissionalismo técnico,
embora não tanto aprofundado enquanto proposta de análise dos filmes.
Por sua vez, os programas em áudio ou podcasts tornaram-se mais presentes na
web há mais tempo do que os vídeos, pela própria facilidade tecnológica de gravação e
disponibilização de arquivos de áudio online. Também por isso, os programas
costumam ter duração bem extensa, muito embora eles não contem com uma plataforma
tão popular e de grandes dimensões em termos de difusão e acesso quanto o Youtube
como chamariz. Geralmente eles são feitos como um dos produtos oferecidos por sites
de cinema, e os arquivos são hospedados em diversas plataformas próprias para isso,
sendo os mais conhecidos as oferecidas pelo iTunes e pelo Soundcloud.
Um dos primeiros e principais programas feitos sobre cinema na web brasileira,
em atividade ainda hoje, é o RapaduraCast, tendo começado em 2006, desenvolvido
pelos editores e colaboradores do site Cinema com Rapadura. Até o final de 2016, com
10 anos de duração, o site já contabilazava exatos 490 edições do podcast, de
periodicidade semanal. Eles se concentram em abordar majoritariamente o cinema pop
comercial de entretenimento, foco do restante do conteúdo do site que se assemelha
muito à proposta do Omelete. O programa que eles fizeram discutindo o filme
Esquadrão suicida, por exemplo, rendeu cerca de 205 comentários de leitores – assim
como as páginas das críticas, as páginas de cada podcast possuem espaço aberto para
comentários dos ouvintes do programa. Existe, portanto, uma relação direta de interação
com a comunidade dos fãs e do público nerd que consome esse tipo de produto.
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Muitos deles podem ser conferidos no canal oficial da revista Veja no Youtube:
https://www.youtube.com/user/vejapontocom/search?query=Isabela+Boscov.
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Vimos que o podcast do Cinema em Cena foi interrompido recentemente, mas
era também uma dos mais conhecidos do público cinéfilo jovem, ainda pela própria
visibilidade que o site angariou em sua trajetória. Podemos dizer também que abrangia
temas diversos do cinema, passando pelos filmes de entretenimento da cultura pop, até
assuntos relacionados ao cinema de arte e ensaio, dedicando-se ainda ao cinema
brasileiro. Começou em 2005, apresentada por Pablo Villaça, e depois em 2011 foi
reformulado e passou a ser assumido pelo então editor-chefe do site, Renato Silveira,
que continuou na função até o fim de 2016. Porém, ele continua produzindo esse tipo de
conteúdo em seu site pessoal – até pouco tempo em formato de blogue –, o
Cinematório, que Silveira já mantém há muito tempo no ar. Por não contar com a
mesma estrutura do site, o Cinematório Café, como ele chama o podcast, tem
periodicidade irregular, mas também possui caráter de conversa sobre filmes lançados
recentemente ou assuntos gerais, e ainda conta a experiência de Silveira como jornalista
cultural da Rádio Inconfidência. Mais recentemente, a colaboradora Raquel Gomes
passou a integrar a equipe fixa do Cinematório e que também participa dos podcasts,
além de ambos receberem outros convidados para a conversa. O estilo do Cinematório
Café é muito próximo do que ele já fazia na página do Cinema em Cena.
Outro caso curioso é o do site Cine Festivais. Criado em 2013 pelo jornalista
Adriano Garret, o veículo é especializado em cobrir mostras e festivais de cinema no
Brasil. Além de assinar críticas, Garret produz muitas entrevistas, seja com realizadores
de curtas e longas, curadores de festivais, críticos, pessoas ligadas ao mundo do
audiovisual etc. Muitas dessas entrevistas são feitas em vídeo e também transcritas no
endereço. A partir de meados de 2016, passou a produzir o podcast intitulado No Meio
do Caminho, dono de um conceito muito particular: aborda, em cada programa, a
filmografia de um cineasta proeminente no mundo cinéfilo, especialmente os que
possuem até três filmes no currículo até o momento. Garret convida críticos e
especialista para dissecar e discutir em detalhes a obra inicial desses cineastas. Está
longe, portanto, de se render ao circuito comercial e ao cinema pop de entretenimento
eu arregimenta multidões de fãs. Em 2016, já fez podcasts sobre nomes como Lucrecia
Martel, Miguel Gomes, Kleber Mendonça Filho, James Gray. O podcast do Cinema em
Cena, de certa forma, já fazia isso também, mas buscava jogar luz sobre cineastas mais
renomados e estabelecidos no universo cinematográfico, como Brian de Palma, Steven
Spielberg, David Cronenberg etc. Justamente por se concentrar neste espaço de
consagração dos autores e apresentação de filmes mais alternativos que são os festivais
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de cinema, o Cine Festivais está mais próximo de um circuito especializado e autoral,
mirando em um público mais exigente.
Outra contribuição para o rol dos produtos críticos em áudio, criada
recentemente em 2016, é encabeçada pelos críticos e cinéfilos Michel Simões, Tiago
Faria e Chico Fireman – este último é editor do site Filmes do Chico, jornalista que
também colabora esporadicamente com textos críticos para o portal de cinema do UOL.
Eles fundaram o Cinema na Varanda, site em que o único conteúdo disponível são os
podcasts, atualizados semanalmente. Assim como o trabalho desenvolvido pelo Cinema
em Cena e Cinematório, o Cinema na Varanda está no meio termo entre a valorização
do cinema comercial de apelo mais popular e o cinema autoral e brasileiro.
Como vimos, não são poucas os trabalhos e iniciativas que tomam para si as
ferramentas do audiovisual para propagar o discurso crítico, encantando desde os
críticos iniciantes, até os que atuam há mais tempo no campo e estabeleceram uma
autoridade no espaço de disputas. O formato passa por modificações a depender das
nuances distintas encontradas no trabalho de cada crítico ou da linha editorial de cada
veículo. Mas é certamente um campo em expansão no ofício que esbarra na reafirmação
da autoridade crítica no ambiente online. Passa fortemente também pela reconfiguração
da cibercinefilia quando a adoração pelo cinema impulsiona o desejo de falar sobre
cinema, o que reforça, mais uma vez, a dicotomia entre a crítica profissional e a
amadora. Independe do grau de conhecimento e da experiência que cada um desses
sujeitos críticos tenha acumulado, os produtos que eles fazem contribuem para a
remodelação da atividade crítica em curso hoje na web.

5.5 Modelos de negócios na Internet

Discutir a dimensão econômica que se visualiza a partir do trabalho da crítica de
cinema feita na web subentende uma série de questões a serem aplicadas ao nosso
fenômeno. Sem a pretensão de querer dar conta da complexidade das questões
econômicas que se aplicam aí, queremos antes perceber quais os desafios e encargos de
se manter economicamente produzindo e circulando conteúdo crítico na ambiência
online. Mattias Frey (2015a), por exemplo, coloca em questão a atividade crítica
enquanto profissão, e o que teria mudado neste estatuto. Na teoria dos campos
desenvolvida por Bourdieu (1996a; 1996b), os capitais econômicos nunca deixaram de
figurar enquanto bens preponderantes a serem acumulados, em nível mesmo material,
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também em consonância com os demais capitais, e de como eles são indicativos
importantes para os atores dentro dos campos de poder. A finalidade econômica faz
parte da lógica das dinâmicas e relações sociais e está, em grande parte, relacionada à
atividade profissional. O acúmulo de capitais econômicos por parte dos críticos
profissionais ou especializados reflete, de algum modo, a maneira como eles lidam com
o ofício enquanto negócio e, em sentido oposto, de como o sucesso financeiro do
negócio revela o modo como o crítico encara o trabalho.
Tais pensamentos nos colocam uma interrogação: de que modo a crítica tem
conseguido êxito financeiro na web? Mais uma vez estamos diante de uma questão que
engloba um contexto maior no âmbito comunicacional. A oferta e concentração de
conteúdos os mais diversos nas páginas digitais é uma das variáveis responsáveis pela
diminuição das vendas dos veículos impressos, na medida em que eles buscaram
migrar, incontornavelmente, para a web. Por outro lado, a liberdade de informação nas
redes digitais, o acesso cada vez mais rápido e irrestrito a conteúdos diversos, a tal
facilidade do mundo conectado – encontra-se qualquer coisa ali, ao alcance de um
clique –, tudo isso desafia a balança: como custear a produção de conteúdo já que
grande parte do público não paga diretamente por ele?
Os modos de gerar lucro financeiro produzindo conteúdo para a web provocam
muitas discussões e desafios. Se antes os veículos impressos possuíam anunciantes fiéis
e cada leitor precisava comprar o jornal ou revista para ter acesso ao material produzido,
atualmente têm sido questionados os veículos online que protegem seus conteúdos com
acesso limitado, reservando somente para os assinantes permissão integral – e sempre
existe uma maneira de burlar tais barreiras para se ter livre entrada a todas as seções dos
sites. Os pageviews têm gerado muito pouca renda e os anúncios não são mais tão
efetivos. Portanto, os modelos de negócios na web precisam ser repensados e estudados
de modo específico em cada veículo. É preciso criar um novo entendimento sobre
aquilo que se “vende” nas mídias online e de como gerir a produção de renda, tal qual
formula Manuel Castells:

A cultura empreendedora, como dimensão essencial da cultura
Internet, tem uma característica histórica nova: faz dinheiro das ideias,
e mercadoria do dinheiro, de modo que tanto a produção material
como o capital dependem do poder da mente. Os empreendedores da
Internet são mais criadores que homens de negócios, e estão mais
próximos da cultura dos artistas que da cultura empresarial tradicional
(CASTELLS, 2004, p. 81-2).
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Castells pensa, portanto, que o empreendedorismo ganhou cores novas com a
emergência da web e da cibercultura onde o produto a ser negociado são as ideias, o
conteúdo, a oferta de informação e dados. Nesse cenário, os críticos de cinema terão que
encontrar maneiras de lidar com a sustentabilidade de seus espaços críticos em um
momento em que as opiniões e valorações críticas estão disponíveis em vários lugares e
de diversas formas na web, pelos mais variados agentes, incluindo aí os profissionais
especializados, os amadores, os grandes e pequenos veículos, independentes ou não.
Mas ainda assim o que eles podem “vender” continua sendo suas opiniões, valorações,
juízos de valor e lances de compreensão sobre as obras e sobre o cinema de modo
amplo.
Um caso curioso na web brasileira é o do site Cineweb (que classificamos como
parte do Grupo Cinema em Cena). A editora-chefe Neusa Barbosa vende conteúdo para
dois clientes externos: a UOL e a Agência Reuters. Para o primeiro, o conteúdo é
exclusivo, a depender do que é proposto ou solicitado. Já à Reuters, é vendida uma
quantidade pré-determinada de textos semanais (até cinco), geralmente referentes a
críticas dos principais lançamentos daquela semana, e que fazem parte do catálogo e
produção normal do site. Trata-se de uma opção pouco usual e intermediária porque não
necessita de um grande investidor para sustentar o veículo, nem de publicidade no site e
ainda aproveita financeiramente aquilo que já está sendo produzido costumeiramente
para ser publicado no endereço eletrônico.
Situados em polos opostos, percebemos como o Omelete e a Cinética possuem
maneiras distintas de lidar com os ditames econômicos provenientes de seus esforços.
Vimos como o Omelete possui uma grande estrutura empresarial a sustentar a produção
crítica além de uma gama de conteúdos ofertados pelo endereço eletrônico. Podemos
mesmo dizer que o site funciona como um agregador de visibilidade para o material que
circula ali, sendo mais importante, financeiramente, que as pessoas comprem os
produtos da loja virtual, participem dos eventos de cultura pop promovidos por eles, e
isso depende da quantidade de acessos e de pessoas que eles conseguem engajar no
consumo dos produtos à disposição e que convergem para a mesma temática com que
eles trabalham. Existe um grande investimento financeiro aplicado ao que podemos
chamar de empreendimento Omelete, que por sua vez necessita atrair um retorno
financeiro superior para compensar o montante aplicado e ainda gerar lucro. Trata-se de
um modelo objetivo e economicamente apropriado e seguro, apesar de ser uma exceção
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no contexto dos sites de cinema no Brasil. Algo próximo disso acontece com o Adoro
Cinema (que encaixamos no Grupo Cinema em Cena), também detentor de um suporte
financeiro, neste caso estrangeiro: o site foi adquirido, em 2011, pelo grupo francês
AlloCiné124. Na França, o AlloCiné funciona como um veículo multifuncional sobre
cinema, oferecendo conteúdo crítico, mas também informação, notícias, fonte de dados,
conteúdo em vídeo, entrevista etc. Em 2012, então, o Adoro Cinema passa a assumir o
mesmo modelo de arquitetura do site francês 125 e a mesma linha editorial, oferecendo os
mesmos “serviços”, produzindo a partir daqui do Brasil.
A Cinética, na outra ponta, não tem como prerrogativa “fazer dinheiro” através
do site – não existem propagandas ou banners, nem investidores externos ou
instituições financiadoras que estejam por trás da produção e manutenção do veículo.
Isso explica a flexibilidade e garante certa liberdade editorial em relação ao que é
publicado. Como já pontuamos, o trabalho feito pelos críticos no site serve como uma
porta de entrada para outros trabalhos. O status e capitais sociais e culturais
conquistados dão sustentação para que eles participem de outras atividades
remuneradas. Existe uma preocupação muito menor com o retorno financeiro vindo
diretamente do site, e essa é uma característica comum em muitos casos de crítica feita
exclusivamente na web. Quando Castells (2004) fala que certos sujeitos estão mais
“próximos da cultura dos artistas que da cultura empresarial tradicional” (p. 82), isso faz
sentido, tanto pela aproximação que já construímos entre a produção crítica e o fazer
artístico, como pela maneira como arte em geral costuma ser pouco valorizada
economicamente.
Fora as especificidades econômicas de alguns veículos, dentre aqueles com que
estamos lidando aqui, a grande maioria deles possui modelos econômicos
independentes. É o modo mais comum que a crítica online brasileira encontra hoje
enquanto perspectiva financeira: atrair um retorno simbólico para pleitear um lucro
financeiro de outra forma, mas ainda relacionada à formatação de uma autoridade no
campo a partir da sua trajetória social. Segundo Bourdieu (1996a):
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Fonte: http://www.adorocinema.com/servicos/sobre-nos/. Como informa o texto de apresentação do
próprio Adoro Cinema, o AlloCiné é “líder absoluto na França e presente em outros sete países. Tornou-se
proprietário do Adoro Cinema, dando seguimento à expansão mundial e contribuindo com sua
experiência na arquitetura de sites de cinema”. O grupo está presente em países tão diversos como
Alemanha, Canadá, China, Turquia, Rússia etc.
125
Para notar a diferença, acesse: http://www.allocine.fr/ e http://www.adorocinema.com/.
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O capital “econômico” só pode assegurar os lucros específicos
oferecidos pelo campo – e ao mesmo tempo os lucros “econômicos”
que eles trarão muitas vezes a prazo – se se reconverter em capital
simbólico. A única acumulação legítima, para o autor como para o
crítico, para o comerciante de quadros como para o editor ou o diretor
de teatro, consiste em fazer um nome, um nome conhecido e
reconhecido, capital de consagração que implica um poder de
consagrar objetos (é o efeito de griffe ou de assinatura) ou pessoas
(pela publicação, a exposição etc.), portanto, de conferir valor, e de
tirar os lucros dessa operação (BOURDIEU, 1996a, p. 170).

O capital econômico que está em jogo na experiência da crítica de cinema online
no Brasil extrapola o mero lucro monetário e tem estado próxima de outras
competências a serem adquiridas no campo pela circulação dos agentes. A ação de fazer
o status simbólico (e todas as demais competências em acordo) atrair o status
econômico é bastante comum na experiência da crítica que estudamos nesta pesquisa.
Ademais, está contida neste pensamento de Bourdieu uma concepção fundamental para
o trabalho da crítica de cinema que é o da sua condição enquanto possível agente
consagrador das obras e dos artistas no seio do campo – sendo salutar relativizar, como
já apontamos no capítulo 1, qual a real dimensão dessa operação nos dias atuais, ou
seja, até que ponto, de fato, a crítica consagra obras e artistas. Mas, quando aplicamos
isso à crítica enquanto produto de uma instituição, é fundamental pensar no sentido
oposto: entender como os críticos e seus veículos passam a ser consagrados no campo,
ou, em outras palavras, como acumulam e sustentam sua autoridade. É o acúmulo desse
tipo de status que lhe confere opções de “tirar os lucros dessa operação” (BOURDIEU,
1996a, p. 170). A crítica é consagrada para depois conseguir consagrar (os produtos
audiovisuais). As possibilidades de retorno econômico, portanto, são dependentes dos
bens simbólicos adquiridos no decorrer de sua trajetória e podem ser decorrentes do
êxito financeiro, em um processo de retroalimentação constante.
O caso do Cinema em Cena, em sua condição atual de declínio econômico, é
revelador nesse sentido. O site perdeu seus principais investidores que garantiam a
produção de conteúdo realizado por uma equipe maior de profissionais. Como vimos, o
próprio layout do veículo tornou-se mais enxuto, traduzindo o conteúdo produzido
atualmente, concentrado diretamente no trabalho de Pablo Villaça (baseado hoje, quase
que exclusivamente, na produção de críticas e videocríticas). Para manter o
funcionamento do site, ele conta com o apoio dos fãs e admiradores que assinam e
pagam mensalidade. Com os custos de manutenção e atualização do endereço
eletrônico, pouco sobra para o lucro pessoal dele. São os cursos de linguagem
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cinematográfica e crítica, ministrados em viagem pelo Brasil, que lhe garante
estabilidade financeira. Mas o sucesso dos cursos só é possível a partir da autoridade
que Villaça construiu ao longo dos anos junto ao público, ainda quando o site possuía
suporte financeiro que lhe permitia oferecer uma gama maior de conteúdos. Ainda
assim, a necessidade, agora não mais de conseguir autoridade, mas de sustentá-la, vide o
momento financeiro complicado por que passa o Cinema em Cena, é o que move o
crítico a continuar produzindo e investindo em coisas novas, e pouco custosas
financeiramente, como as críticas em vídeos, feitas de modo amador, tal como vimos no
capítulo anterior.
Isso explica e demonstra como o suporte financeiro faz diferença quando o
veículo possui pretensões maiores – no seu auge, o Cinema em Cena buscava angariar
muitos números de acesso a partir da larga oferta de conteúdos, o exato oposto do que
tem acontecido com veículos como a Cinética, cada vez mais restrita a críticas de
filmes. Agora, o Cinema em Cena precisa se reinventar e mesmo diminuir suas
pretensões, oferecendo menos material, mas continua buscando chamar a atenção de um
público específico e manter os leitores fiéis. A diferença de qualidade técnica dos vídeos
feitos por Villaça e dos veiculados no Omelete, por exemplo, é indicativo disso. No
entanto, é possível pensar que o público que já acompanha Villaça há algum tempo
possa preferir seus vídeos aos de um site que carrega uma proposta diferente, também
por já estarem afeiçoados com o trabalho de Villaça. Esse público pode ser menor
quantitativamente, mas ainda segue engajado em consumir e ouvir as opiniões do crítico
idolatrado.
Na era da convergência e das mídias pró-massivas, salienta-se o papel ativo que
os fãs têm na promoção das marcas e produtos que eles veneram. Jenkins (2009) fala da
sustentação e visibilidade que eles, indiretamente, dão aos produtos através de práticas
de culto (produção de fanfics126, alimentação de notícias, discussões sobre os bastidores
e novos produtos a serem lançados, traduções de legendas para filmes, traduções de
livros ainda não lançados em outras línguas que não a original etc.), e de como isso
acaba criando modos de lucratividade e promoção para as grandes instituições
midiáticas.
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Segundo Jenkins (2009, p. 380) os fanfics (ou fan fiction) referem-se a “qualquer narração em prosa
com histórias e personagens extraídos dos conteúdos dos meios de comunicação de massa”, produzidos
de modo amador pelos fãs, mas que são rejeitados pelas empresas produtoras oficiais.
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Neste aspecto, Alex Primo (2013) alerta que a proposta teórica de Jenkins
“aproxima-se mais da linguagem do empresário do que do cidadão” (p. 14), ao revelar
que, no fundo, existe uma conciliação de interesses entre a audiência e as corporações.
O público passou a ter mais poder de influência sobre como os produtos são moldados,
mas ainda assim Primo busca relativizar tal relação como algo que acaba por beneficiar
as empresas midiáticas. Aquilo que poderia ser vistos como “subversão” por parte dos
fãs – não mais consumidores pacatos, de pouca voz, mas agora exigentes e
contestadores, também articuladores e produtores de conteúdos extra-oficiais – tem sido
utilizado como estratégia sofisticada capaz de gerar lucro para as empresas. Segundo o
autor: “Trata-se apenas da reinvenção do velho discurso das empresas massivas:
oferecer aos públicos o que eles pedem. A Cultura da Convergência, assim como se
define, agrada sobremaneira a indústria. É a participação retrabalhada pela grande
mídia” (PRIMO, 2013, p. 22).
Aplicados ao caso da crítica de modo geral, os fãs e também o público específico
de cada site ou instituição crítica são fundamentais para garantir uma atenção
direcionada diante da oferta tão grande de espaços críticos online. Para o Cinema em
Cena, eles têm se mostrado, no atual momento, primordiais para a manutenção do site
no ar, e de modo direto porque investem dinheiro espontaneamente – apesar dos
benefícios em termos de exclusividade sobre alguns conteúdos, existe todo um discurso
que apela para a sensibilização de que fazer a assinatura do site é uma forma de mantêlo ainda em funcionamento. Villaça declara que não sabe até quando vai conseguir
manter o Cinema em Cena através desse tipo de financiamento coletivo. O fato é que a
web trouxe para o exercício da crítica de cinema e outras atividades discursivas o
desafio de manter-se em atividade sem grandes retornos financeiros imediatos, ainda
mais quando se produz de modo independente. Reinventou ainda os modos de
engajamento do público na manutenção dos espaços que são adorados. Os modelos de
negócios na Internet variam muito e continuarão a ser perseguidos e explorados nos
próximos anos, assim como a própria regulamentação das leis e diretrizes para as
práticas online vão sendo reformuladas com o tempo.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Empreendemos até aqui um estudo sobre a crítica de cinema online no Brasil
circunscrito a partir de conceitos e métodos de pesquisa muito particulares. A
perspectiva sociológica, a análise de viés contextualista e os preceitos da retórica nos
pareciam fundamentais para visualizar o estado da atividade receptiva que nos interessa
enquanto construção comunicativa, estabelecimento e tentativa de consolidação de
autoridade na web, apesar de outros caminhos serem possíveis e também fundamentais
como modo de contribuir para o conjunto de pesquisas acadêmicas que tem sido
empreendido no Brasil em maior volume.
Como pontua Mattias Frey (2015b), é urgente a formulação de questões
ontológicas e existenciais acerca do propósito e valor da crítica de cinema,
especialmente quando a atividade passa a ser condicionada por modos de confecção e
circulação confrontados indispensavelmente com os processos digitais de comunicação.
A atualidade transformadora da temática condiciona a pesquisa a imperativos temporais,
mas não pode deixar de ser um entrave para a busca de respostas ou, pelo menos, de
modelos que já possam ser observados na prática cotidiana contemporânea e que
perfazem habitus particulares, novos ou não, aos poucos se modelando e atualizando-se,
no intuito de tomar formas melhores definidas. Este é o esforço que levamos adiante
aqui, sem a pretensão de apreender a totalidade das marcas apresentadas pela crítica de
cinema digital brasileira, mas sem se esquivar de demarcá-las quando possível, a partir
das considerações pontuais que construímos ao longo do percurso de pesquisa, ainda
que paire sobre elas um estágio de transição. Outros veículos ou sujeitos críticos
poderiam ser estudados com mais atenção, outros pontos de vistas e modos de se
acercar do objeto poderiam ser assumidos, outros conceitos teóricos poderiam servir
como base. Esperamos que mais estudos sejam realizados futuramente a fim de
acompanhar um processo de maturação frente aos desafios que se impõem à atividade
crítica.
Neste momento em que vamos finalizando nosso caminho de pesquisa, a se abrir
para outros horizontes e estudos futuros, e mesmo sempre pontuando o caráter
transitório que distingue o exercício crítico hoje, é importante apontarmos para certas
tendências ou marcas que percebemos como posturas e atitudes discursivas
sedimentadas no fazer crítico. Apontamos, na introdução, algumas hipóteses para esta
pesquisa a partir de duas questões-problema fundamentais. Iremos discuti-las em dois
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blocos separados. Vejamos as primeiras considerações que partem de uma pergunta de
caráter mais global:

Questão 1: No ambiente online, quais as estratégias retórico-argumentativas mais
recorrentes no exercício crítico para fins de compreensão dos filmes e
posteriormente convencimento do leitor?

A hipótese inicial que traçamos trata-se de uma aposta generalista baseada na
garantia da existência de abordagens heterogêneas na crítica de cinema online brasileira
por conta mesmo da grande quantidade de veículos que proliferam na rede. Vale
lembrar aqui a discussão que propusemos no capítulo 1 sobre a própria ontologia da
crítica e sua distinção do jornalismo cultural, que estaria mais voltado para a informação
e que muitos defendem não se tratar de crítica de cinema. Porém, mesmo aqueles
veículos que investem menos energia na produção de discursos críticos, geralmente com
textos mais rápidos e pouco aprofundados, não deixam de ser encarados como
produtores de críticas. E isso foi algo que a Internet possibilitou: o surgimento e a
propagação de muitas vozes e instituições críticas interessadas em expor opinião,
posições valorativas e interpretações sobre os filmes de modo pontual, instantâneo,
ligeiro. Enfim, falar sobre os filmes sem se apegar necessariamente ao caráter
informativo e de curiosidade, buscando produzir algo minimamente opinativo, uma vez
que na web seja possível e muito fácil encontrar outras fontes de informação, algo antes
concentrado na produção do jornalismo cultural, quando o teor crítico se misturava ao
informativo.
Em relação ao que nos interessa nesta tese enquanto delimitação dos veículos
especializados no Brasil, pudemos subdividi-los em três grupos específicos,
encabeçados por sites que se tornaram faróis na nossa pesquisa (Cinética, Cinema em
Cena e Omelete). Mas mais do que seguir critérios que dêem conta da profundidade dos
discursos críticos como modo de medir a capacidade argumentativa dos veículos e suas
estratégias retóricas, são a autoridade e o grau de reconhecimento no campo, entre os
sujeitos ali inseridos, os maiores elementos diferenciadores e que acabam distinguindo
os veículos, a partir das experiências e capitais acumulados e da trajetória social
construída – visualizamos três modelos distintos de como isso é possível e se dá na
prática a partir de modelos gerais, fora as especificidades de casos específicos.

218

Podemos formular, portanto, um novo paradigma que cerca a chamada crítica
especializada, a saber: ela enfrenta as provações, embates e disputas que advêm de uma
tentativa constante de conquista e manutenção da sua autoridade (ou ethos retórico)
enquanto profissional inserido nos campos de poder por onde trafega e onde é
reconhecido como tal, também no intuito de se contrapor à crítica mais amadora e
puramente cinéfila que se multiplica pela rede. No momento mesmo em que vai
migrando e se adaptando aos meios digitais, às exigências e diretrizes instituídas pela
mídia online e pela cibercultura, os críticos passam a encarar o desafio incontornável de
manter um lugar ao sol, de chamar atenção sobre si e seu trabalho, em um cenário cada
vez mais inchado e concorrido.
Inácio Araújo, por exemplo, é um dos críticos mais consagrados na mídia
brasileira hoje e mantém um blogue em que escreve impressões rápidas sobre os filmes,
sem grandes compromissos editoriais e de atualidade. Não é preciso que ele produza um
discurso extenso e aprofundado sobre os filmes como modo de revelar sua relevância
crítica porque sua expertise no campo já está reconhecidamente solidificada. Mesmo
porque nas páginas da Folha de São Paulo, onde escreve oficialmente ou pelo menos
como ofício formal, o espaço que lhe dão é geralmente curto, o que não o impede de
exercitar uma habilidade de síntese para dar conta criticamente das obras. Ou seja, a fim
de realizar seu trabalho cotidiano, ele precisa escrever com concisão, ser dono de um
texto rápido e enxuto, tendo de registrar sua posição valorativa sobre as obras de modo
ligeiro. Além disso, o crítico vê a necessidade de encontrar uma alternativa à grande
mídia a que está atrelado, criando outro espaço digital onde possui maior liberdade de
escrita e, mais que isso, onde ele pode ser mais “lido”, onde suas impressões sobre mais
filmes podem ser encontradas. Ele busca dar a ver seu trabalho crítico em diferentes
frentes. Como vimos, o procedimento constante em prol da manutenção da autoridade é
uma das grandes empreitadas encaradas pelos críticos na era digital, o que interfere
diretamente na maneira como cada um manipula as estratégias argumentativas e os
modos de engajamento junto ao público leitor.
A relação comparativa entre as mídias online e impressas, em termos de modelos
de análise, que formulamos como uma segunda hipótese mostrou-se verdadeira neste
estudo. A crítica de cinema feita no ambiente online não criou ou remodelou nenhum
tipo de abordagem diferente das que já eram utilizadas anteriormente nos veículos
tradicionais. Mesmo quando o dispositivo midiático era diferente – no caso das
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vídeocríticas –, percebemos que as bases discursivas, argumentativas e interpretativas
continuavam sendo as mesmas.
Por outro lado, o exercício da crítica online proporciona, no caso dos veículos
mais independentes, uma dada liberdade editorial e de escrita. Para além dos muitos
veículos pequenos ou de pouca relevância no campo, editados por indivíduos com
níveis distintos de conhecimento e acúmulo de capitais diversos, os veículos
especializados e de maior relevância caracterizam esse ecossistema midiático múltiplo
no terreno da crítica, possibilitando o surgimento de experiências variadas com o
exercício crítico, mesmo que ainda se utilize de preceitos argumentativos tradicionais.
Somente na Internet poderiam existir iniciativas tão particulares como o Cinema na
Varanda, especializado em podcasts, ou o Cine Festivais, com recorte mais preciso em
elaborar um pensamento crítico a partir dos filmes que circulam por certos espaços.
Decerto, esse tipo de segmentação também era possível anteriormente: podemos fazer
um paralelo entre as publicações impressas Teorema e Revista SET, por exemplo,
ambas especializadas em cinema, sendo uma mais interessada em um cinema
propositivo e de arte e ensaio e a segunda mais voltada para o cinema comercial de
entretenimento. No entanto, tais distinções nas linhas editoriais impressas não
chegavam a ser muito variadas em termo de segmentação no seio do próprio universo
cinematográfico. Na web, mesmo dentro de um mesmo agrupamento, podemos salientar
distinções entre a crítica feita na Cinética, com sua propensão a um tom mais teórico, e
a da Interlúdio, com caráter menos acadêmico e da mesma forma aprofundado nas
análises.
Pudemos constatar ainda que, na comparação com os modos de análise feitos
nos veículos impressos, a crítica em ambiente online possui uma tendência maior a fixar
a atenção na textualidade fílmica, deixando de lado o caráter jornalístico do discurso,
especialmente com tendências informativas – tal qual já pontuamos no início do
capítulo 5. A tessitura do filme ganha ainda mais importância e atenção nos discursos
críticos, mesmo em termos de espaço e tempo gastos para lidar com pormenores das
obras – a depender também do nível de profundidade que cada veículo se engaja em
oferecer. Mesmo aqueles cuja abordagem apresenta menor profundidade discursiva
tendem a buscar na relação do crítico com as marcas fílmicas as interpretações e
valorações que oferecem enquanto discurso argumentativo.
Já a idéia de inscrição de modelos ou abordagens críticas na experiência online,
como propusemos enquanto indicativos discursivos a que os críticos lançam mão (as
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críticas de caráter conteudista, formalista e autoralista) acabou por se tornar um ponto
secundário no percurso de análise que seguimos na pesquisa. Como não nos filiamos
puramente à análise textual das críticas, de modo quantitativo, nos pareceu menos
importante tentar classificar os tipos de abordagem mais presentes nos discursos
críticos, uma vez que, como apontamos acima, eles não diferem muitos dos modelos já
existentes na experiência com o impresso. O foco na dialética entre conteúdo e forma
continua existindo como maneiras tradicionais de lidar com o processo de compreensão
dos filmes.
No entanto, não foi difícil perceber como o modelo autoralista encontra forte
apelo entre os críticos brasileiros. Alguns veículos ou profissionais da crítica são mais
claros ao se filiar a esse modo de leitura, como os veículos do Grupo Cinética, que
perseguem de algum modo a construção de uma cultura crítica em torno da figura do
diretor-autor, em vistas de construir uma formulação própria e pouco consensual em
torno de certos autores – como vimos em relação à maneira como o trabalho do diretor
Jaume Collet-Serra é recebido nas páginas do site – e que confirma, no caso específico
deste veículo, a hipótese de que alguns críticos são capazes de formular marcas
avaliativas particulares a fim de identificar e “canonizar” seus próprios autores. Esta, de
fato, não é uma percepção geral observada entre a maioria dos veículos estudados aqui.
A Cinética destaca-se muito neste aspecto, enquanto outras instituições críticas
preferem utilizar os parâmetros autoralistas já consagrados no cenário cinematográfico
mundial como uma espécie de “padrão de leitura” instituída, algo já conformado no
campo, especialmente por parte da crítica – vista aqui de modo homogeneizante –, sem
pretensões de se arriscar em elaborar propostas “canonizadoras” em relação a certos
cineastas. No entanto, mesmo em veículos pouco propícios a esse tipo de atitude
assertiva, como o Omelete, por exemplo, é possível perceber as preocupações em se
acercar de um filme partindo das marcas textuais que são vistas como inerentes à figura
do diretor, ainda que em níveis de profundidade menor, e também sem a ambição de
confirmar e construir a autoralidade de algum cineasta, sendo mais uma operação de
atenção natural dado ao diretor no momento da formulação crítica.
Tais considerações e conclusões possuem um caráter mais generalista a respeito
da perspectiva textual da operação crítica, ainda que os ditames da Internet sempre se
façam presentes no momento de considerar cada caso específico. Já o segundo bloco de
hipóteses, guiados por uma segunda questão de pesquisa, está mais intrinsecamente
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relacionado ao ambiente online e às apostas que cultivamos em relação a possíveis
alterações da atividade crítica. Vejamos:

Questão 2: De que forma a crítica, radicada em ambiente virtual, modificou ou não
os modos de lidar com a experiência do seu próprio exercício?
A hipótese inicial que formulamos gira em torno da relação do crítico com seu
próprio ofício via plataformas digitais. Como prosseguimento das conclusões tomadas
acima, percebemos que a dimensão argumentativa se mantém muito próxima daquilo
que era experienciada anteriormente nos veículos impressos, sem grandes alterações. Os
modelos de abordagem crítica ainda tendem a construir disputas relacionadas a
conteúdo versus forma ou sobre a onipotência da instância autoral. O que se modifica
agora é a maneira como os críticos estão se adaptando e apropriando-se das ferramentas
e potencialidades da comunicação digital. Vimos como profissionais renomados e com
larga experiência na produção de crítica escrita, como Pablo Villaça e Isabela Boscov,
passaram a investir na produção de críticas em vídeo, mesmo que de forma amadora
(Boscov, enquanto jornalista da Veja também já esteve inserida em um contexto mais
profissional de produção desse tipo de conteúdo). É inevitável não pensar que tal
mudança se deve à necessidade de acompanhar os novos tempos, as novas demandas de
um público mais ativo, vide o crescente número de experiências como essa por parte de
amadores. A manutenção da autoridade também perpassa pela necessidade de
atualização na carreira, do risco na reinvenção como atitude “moderna” diante de um
mundo incontornavelmente conectado.
Por outro lado, vale ressaltar que, no terreno da produção de vídeocríticas, nem
todos possuem pensamento convergente, como é o caso da Cinética. Há ali uma
resistência a essa espécie de conteúdo e mesmo uma segurança de que não é o tipo de
material que gostariam de produzir. Mas quando os editores do site resolvem modificar
o layout da homepage para uma paginação mais próxima de um blogue e que permita
atualizações com mais constância e sem as amarras de um formato de revista eletrônica,
notamos um pensamento antenado com as tendências atuais de visualização e consumo
de conteúdo nas plataformas digitais. Ainda que pareça um movimento tardio, os
preceitos de agilidade e profusão de conteúdos impostos pelo mundo da cibercultura
serão preponderantes para ditar os modos com quais lida-se com o ofício. A
multiplicidade de propostas editoriais, estilos e preferências dos críticos e sites
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continuam sendo um fator diferenciador – ninguém quer consumir o mesmo tipo de
produto crítico oferecido por um mesmo tipo de site de cinema. A diferenciação é
também importante como critério mercadológico, porém certas demandas do mundo
conectado podem apontar para caminhos convergentes para a crítica de cinema, como a
incorporação dos meios audiovisuais nos discursos críticos. Fica aqui, então, o
questionamento sobre se o futuro da crítica de cinema online será o ensaio audiovisual
ou se isso não passa de modismo.
Avançando na discussão, vale apontarmos que tal movimento de integração às
mídias

digitais

foi

acompanhado

pelo

crescimento

do

papel

do

público

consumidor/leitor de crítica, tendo este ganho outro status na era digital. É fato que tal
estreitamento se deu de modo muito orgânico na web, mas podemos ampliar essa
percepção e entender que o movimento de concentração da crítica no universo online
remodelou as relações de todos os agentes no campo cinematográfico e jornalístico – o
crítico está mais próximo do leitor, dos cineastas e produtores audiovisuais, de outros
críticos de lugares distantes etc. O leitor passou a ganhar uma dimensão mais ativa no
processo comunicacional a partir da ideia de liberação da palavra e do domínio que
passou a assumir no controle das mídias pró-massivas (LÉVY; LEMOS, 2010), sendo
agora um produtor e difusor de discursos diversos, com maior abrangência do que antes.
Ainda assim, percebemos que a possível interação entre crítico e público leitor –
e lembramos que a ideia da interação era uma das grandes vantagens propagadas pelos
estudiosos da Internet no início deste século a partir da popularização da rede de
computadores – não se faz de modo tão dinâmico como podemos imaginar. Vimos
como alguns sites, como a Cinética, Interlúdio e Cinema Escrito, não possuem espaços
abertos para comentários de leitores. E mesmo nos veículos em que tais espaços estão
ativos, a dimensão dialógica se dá muito mais entre os próprios leitores, do que com a
participação dos críticos. A dinâmica comunicacional de hoje impõe um fluxo de
informação em grande velocidade e não só os críticos, mas qualquer jornalista, produtor
de conteúdo ou líder de opinião estão muito mais submersos nas demandas de seu
trabalho e menos preocupados em poder responder e se relacionar com os leitores, até
mesmo como forma de se mostrarem ativos e participativos no campo, reafirmando a
continuidade do seu ofício em meio a tantos outros que estarão fazendo o mesmo. Mais
uma vez voltamos à ideia de uma autoridade crítica que precisa ser mantida a fim de
garantir um possível lugar de destaque do crítico, mesmo que para um público
selecionado.
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Os leitores, por sua vez, estão se dirigindo mais aos críticos e mesmo
confrontando aqueles que veiculam discursos críticos na mídia, atentos para aquilo que
tem sido posto em discussão, tal como vigilantes prontos a defender, atacar ou assentir.
Tal relação ainda indefinida, próxima e ao mesmo tempo distante, entre crítico e leitor
serviu para a que os críticos passassem a reavaliar seu lugar como profissional e como
agente mediador sobre as obras. O que muda, certamente, é a maneira de engajar o
público nas deliberações sobre os filmes e o cinema em si. A propensão ao uso
recorrente de ferramentas digitais, como vídeos e áudios, pode ser tomada como forma
de se dispor diante de um público já inserido no contexto da comunicação
multimidiática. Podemos encarar tal atitude como um passo em direção a uma
aproximação maior com um novo consumidor de conteúdo crítico, uma vez que seja
possível explorar o caráter de coloquialidade que uma crítica escrita geralmente não
apresenta.
Daí chegamos às hipóteses que colocam em questão e buscam ultrapassar um
dos pontos fundamentais do exercício da crítico: o de convencer o leitor. Certamente
que o discurso crítico ainda é realizado de modo assertivo e faz uso de todo um arsenal
retórico a fim de corroborar suas colocações diante de quem consome tal conteúdo,
também como modo de afirmar um papel enquanto sujeito reconhecido para poder
assumir aquela posição. Mas as trocas comunicacionais, mediadas agora pela Internet,
favoreceram o entendimento de que a crítica, longe de assumir um lugar quase
exclusivo como propagadora de discursos avaliativos e opinativos, contribui em maior
medida para um debate público sobre as obras do que pretende encerrar as discussões
em torno de algumas poucas formulações críticas sobre elas. Por parte de um público
ainda mais atento às diversas posições sobre os filmes, sendo ele também agente ativo
no processo de propagação e formulação de avaliações, a ideia de ser puramente
convencido não parece mais efetiva. Antes, o ato de buscar convencer serve ao
propósito de acender as discussões sobre o cinema, algo que tem extrapolado os
próprios sites e encontrado lugar cativo em outros espaços da web, como as redes
sociais e os fóruns de discussão. Como nosso foco pesquisa não está centrado no
processo de recepção da própria crítica por parte dos leitores, enquanto produto
comunicacional, não podemos nos certificar sobre quais seriam as reais intenções dos
consumidores ao usufruí-las, mas certamente a descentralização do trabalho dos críticos
especializados ajuda a entender como a crítica não pode ser pensada a partir de velhos
preceitos cujo pressuposto seja uma forma de comunicação em via única.
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É salutar ainda pensar as mudanças em torno da crítica a partir das ferramentas
digitais e das experiências cada vez mais usuais dos formatos de vídeo e áudio. A
hipótese se confirma na medida em que tais experimentos ainda são pouco utilizados
nos veículos especializados no Brasil, em comparação com os diversos canais que
proliferam no Youtube, comumente geridos por jovens cinéfilos e críticos iniciantes. E
dentre os que se arvoram na manutenção desse tipo de espaço, existem muito mais
videocríticas do que videoensaios no contexto da crítica brasileira digital. O segundo
formato, por seu caráter mais ensaístico e maior apuro discursivo, talvez esteja mais
próximo de um ideal de crítica formal, objetiva, a fim de construir um discurso
realmente analítico sobre um filme – tal qual exemplificamos com o videoensaio de
Arthur Tuoto sobre O som a redor e Que horas ela volta? –, mais do que simplesmente
pontuar a opinião e posição rápida do crítico, como é o mais comum de acontecer,
mesmo aqueles produzidos por Isabela Boscov e, em menor medida, por Pablo Villaça.
Além disso, o videoensaio apropria-se da própria matriz da linguagem cinematográfica
a fim de produzir formulações críticas e valorativas sobre os filmes.
Arriscando um posicionamento acerca do questionamento que fizemos acima,
podemos apostar que, futuramente, com a manipulação cada vez mais fácil das imagens
e sons dos filmes, esse tipo de produto possa ser mais representativo diante da oferta de
conteúdo crítico na web, para além do modismo que parece tomar conta de muitos
indivíduos que buscam falar sobre cinema na rede de modo espontâneo. Como vimos, a
constituição do crítico depende de uma trajetória construída no campo e do
reconhecimento dos pares, de modo que a simples aparição em vídeo opinando sobre
filmes não torna o sujeito um crítico de cinema. Ao mesmo tempo, entendemos que essa
fronteira entre o profissional e o amador esteja cada vez mais tênue e difusa, e que o
caminho para o caráter mulmidiático parece já sedimentado e sem retorno. Basta saber
que tipo de formato será adotado com mais frequência e quais modos de resistência
serão criados a respeito disso tudo.
De certa forma, podemos aproximar esta hipótese à concepção, já discutida aqui,
de que a crítica na web ainda reproduz modelos utilizados na mídia impressa. Mesmo
nas experiências multimídias percebemos como o texto do crítico em vídeo assemelhase discursivamente em suas estratégias argumentativas àquele que é veiculado por
escrito. Ainda assim, construímos a suposição de que, na web, uma maior liberdade
editorial pode favorecer o surgimento de novos modos de engajamento discursivo. É o
caso dos “vereditos” do Omelete que adota um formato calcado no diálogo descontraído
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entre os participantes a fim de discutir determinada obra. Esses vídeos são feitos sob
modelo industrial e com aparato técnico profissional, algo que também acaba
funcionando como modelo para outros veículos com propostas editorias similares.
Por todas essas questões discutidas e sistematizadas aqui, como espelho das
análises e formulações teóricas que construímos até então, podemos dizer que nossa tese
doutoral a respeito da crítica de cinema brasileira online pesa sobre um pilar básico: o
caráter de autoridade localizado ou situado e constante. Se um crítico precisa se
reinventar ou se adaptar às vicissitudes do meio digital, ele está querendo garantir a
continuidade do seu ofício por força de circunstâncias que não estão sobre seu controle.
Muitos outros sujeitos passaram a disputar posições de destaque na sempre mais difusa
bolha que constitui o conjunto de instituições e indivíduos críticos a abordar
discursivamente o cinema. A ideia de uma busca e manutenção pela autoridade, do
modo como formula Frey (2015a; 2015b), já nos parece clara em face deste estudo. Mas
afirmamos aqui que ela, a partir do processo irrefreável da emergência da cibercultura e
da era digital, é conformada agora como situada e constante.
Defendemos que, a partir dos últimos anos, todo e qualquer crítico de cinema
que queira manter-se ativo no ambiente online vai ter de estar constantemente
confrontado com a necessidade de se afirmar no campo, enquanto procura mesmo se
adequar ao espaço de trocas e fluxos comunicacionais tão mutáveis e velozes. A atenção
às mudanças na malha informacional será importante mesmo para que seja possível
rechaçá-las e lhes oferecer resistência, caso contraponham-se às diretrizes internas de
seu ofício. Observamos já um modelo de concorrência em moldes econômicos, mas
cujo objetivo final não mais é o puro capital, mas antes a atenção do leitor e consumidor
de discursos críticos, público cada vez mais exigente e interventor no processo de troca
de ideias. Acompanhar e se inserir nas mudanças do mundo conectado nunca foi tão
importante para buscar se destacar em meio a tantos outros indivíduos que estão
fazendo o mesmo em prol da manutenção da autoridade no campo. Enquanto os
modelos de comunicação digital estiverem em metamorfose, aprimorando-se sempre
mais, o crítico precisará lutar para não se tornar obsoleto.
E essa autoridade é também agora situada porque, por mais exaltado ou
referencial que seja, o crítico sempre o será por parte de um público específico,
localizado até mesmo em uma dimensão espacial muito particular a partir do alcance de
suas posições e considerações, do poder de influência de sua persona virtual enquanto
comunicador presente no meio digital. Existirá sempre uma comunidade correligionária
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que lhe fará jus, se assim ele a conquistar e a ela se manter fiel, que lhe verá como
detentor de um status elevado em seu ofício, podendo mesmo ser ignorado ou
desconhecido por outros grupos e comunidades sociais. Não parece existir mais um
lugar ideal de destaque como antes, do grande crítico influenciador e que ocupa
centralidade enquanto representante principal de sua profissão, lembrado e aclamado
por todos. Pensamos que a crítica ainda é capaz de consagrar e aclamar obras, elevar a
carreira dos filmes e chamar atenção para determinados agentes cinematográficos, mas
faz isso de modo restrito, em escala menor, com alcance mais centralizado, a partir das
instâncias de recepção que se reúnem a seu redor. Todos têm seu público, agrupamento
difícil de mesurar, mas que poderá ser impactado, de forma ou de outra, pelo trabalho
dos diversos críticos que se espalham pela rede.
As discussões sobre crise da crítica, novos rumos com o aparato digital, o
desaparecimento da crítica tradicional, a formulações de novas maneiras de lidar com o
próprio fazer crítico e o engajamento do público, tudo isso passa pela pulverização dos
espaços destinados à crítica e ao crescente número deles, o que faz com que cada
profissional passe a mirar, conscientemente ou não, em um ajuntamento localizado no
quadro de sujeitos ativos e atentos ao conteúdo crítico produzido na web, ainda que
estejam dispersos frente à profusão de conteúdos nos quais esbarramos na Internet. A
manutenção constante da autoridade crítica nos campos de poder parece ser o maior
desafio com que os críticos lidam atualmente e com o qual ainda terão muito de se
debater no futuro próximo. Apostamos que a luta dos críticos pela constante afirmação
no campo passa necessariamente pelo domínio dos recursos técnicos da era digital e
pela reinvenção do capital específico da crítica, ou seja, a capacidade retóricoargumentativa, diante dos ditames das mídias digitais, e pela maneira como gerir a
relação com o público cativo.
Aonde vai a crítica? – À guisa de conclusão
Criticar é por a obra em crise. E por em crise a relação da obra com
outras obras. A relação do autor com a obra. A relação do espectador
com a obra. A relação do crítico com a obra. E criar em torno de uma
obra uma rede de palavras incertas, inseguras, hipotéticas, sem a
menor esperança nem o menor desejo de chegar ao certo ou a qualquer
verdade ou conclusão. Mas com a esperança e o desejo de que essa
constelação possa detonar significações potenciais na obra e nas suas
relações múltiplas (BERNARDET, 1986, p. 39).
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Jean-Claude Bernardet chama atenção para uma crítica que busque
problematizar as questões do cinema, mas nunca de forma isolada. Nunca pensando os
filmes encerrados em si mesmos, mas antes nas relações a serem estabelecidas entre os
diversos atores sociais que fazem parte e circulam pelo campo cinematográfico, sendo o
crítico o sujeito que assumiu historicamente a tarefa de ressignificar, interpretar, avaliar
e por em questão as obras. Sendo este um dos propósitos possíveis da crítica, e do qual
nós acreditamos e defendemos, o crítico que produz seus discursos na web nada mais é
do que um agente capaz de colocar em prática tais preceitos, mas agora engajado em
outro contexto quando a Internet é também um agente transformador, ressignificante.
Muito se fala do período de tomada da web por parte de diversos profissionais e
instituições da comunicação como momento de crise, enquanto Bernardet entende que,
para o crítico, essa é uma condição sine quan non. Em complemento: “Crise não é
catástrofe. Crise é incerteza acerca do que fazer agora e do que virá depois” (NUNES,
2007, p. 75). Não vivemos mais um período de incerteza para a crítica online em termos
de afirmação do seu espaço na Internet, apesar das incertezas sobre a sua relação com os
diversos sujeitos, ambientes e formatos ao longo do tempo, e aonde isso levará a crítica
enquanto atividade, forma e profissão, formando questões prenhes de conflitos e
dúvidas. De modo geral, podemos ponderar que, após o percurso de pesquisa explorado
até aqui, a crítica de cinema no Brasil já encontrou no ambiente online maneiras de se
afirmar e se reinventar, ainda que seja para manter os velhos preceitos de antes.
Buscamos contribuir para a ampliação das pesquisas em torno da crítica
cinematográfica no Brasil, com atenção para as perspectivas que se abrem na era digital.
Focamos em sites específicos e experiências localizadas, com a certeza de que outros
ambientes e propostas precisam ser estudados futuramente, por outros sujeitos, com
outros pontos de vistas. Serão necessárias pesquisas mais fundas em torno da
manipulação multimídia das críticas em suporte digital, bem como sobre a relação cada
vez mais conflituosa entre os críticos e os leitores-consumidores, dentre tantos outros
caminhos e olhares possíveis. Difícil será fugir da constituição de uma autoridade e
autonomia que os críticos sempre quererão conquistar, independente do suporte
midiático onde estejam inseridos. As disputas sociais vão continuar coexistindo com a
vontade e a necessidade de falar, apaixonadamente, sobre cinema.
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APÊNDICE A
Entrevista com Pablo Villaça – Cinema em Cena

O Cinema em Cena é o portal mais antigo de crítica de cinema ainda em atividade
no Brasil. Qual legado você acha que foi construído até aqui?
Eu acho que a gente era mais antigo que a Contracampo. Tenho quase certeza absoluta.
Tinham dois sites que eram muito próximos (do lançamento) do Cinema em Cena. Um
era anterior, chamava-se CineBar. Foi inclusive o primeiro site de cinema brasileiro que
eu vi, feito por um casal de Belo Horizonte mesmo, durou uns dois anos só. E o outro é
o e-Pipoca, surgiu um pouco depois do Cinema em Cena, uns dez meses depois, do
Marcos Petruccelli. Então, em atividade, o Cinema em Cena é o site mais antigo da
América Latina, e um dos mais antigos do mundo. Não vou contar aqui o iMDB porque
é um banco de dados que existia até antes da Internet, surgiu em lista de discussão em
intranet de faculdade. Sites estrangeiros com perfil do Cinema em Cena tem o Ain’t
Cool News, do Harry Knowles, que é de 1994. E o Dark Risens, de um sujeito
australiano. E tinha um site canadense chamado Coming Atractions, que era anterior ao
Cinema em Cena, mas que acabou recentemente. Eu não conheço mais nenhum site de
cinema mais antigo do que esses.
Hoje, eu leio, com certa frequência, alguns textos de críticos mais jovens e eu percebo
alguns elementos muito típicos meus. A forma de análise, o vocabulário, a forma de
estruturação, e aí eu noto que existe uma influência natural. Não é nem por mérito
porque eu sou “foda” nem nada disso, é que quando você está há tempo demais fazendo
uma coisa, ganha certo nome e fica popular, acaba virando referência. Em termos de
legado, então, eu acho que o maior são os alunos. E alguns deles que viraram críticos e
estão em atividades, o João Marcos Flores, o Andrey Lehnemann, o Márcio Sallem, a
Cecília Barroso, o Lucas Salgado que fez o curso, ele já era crítico antes, mas fez o
curso e vou encaixar ele como legado também, tem o Rodrigo Cunha. São pessoas que
trabalham na profissão, construíram carreiras não graças a mim, mas eu acho que eu
desempenhei um papel.
Então o curso que você ministra há tanto tempo tem uma importância
fundamental nisso.
Sim, com certeza. São 3.500 alunos que já passaram pelo curso, que podem não
trabalhar com cinema, mas que eu mudei um pouco a forma deles enxergarem cinema.
Acho que isso é um legado.
Você já falou publicamente sobre a possibilidade de deixar de escrever crítica.
Como você pensa hoje o futuro do Cinema em Cena?
Eu já anunciei o final do Cinema em Cena duas vezes. A primeira vez foi quando eu
perdi meus sócios, que eram sócios capitalistas, bancavam a estrutura do site. São caras
geniais, adoro eles, devo muito a eles porque o Cinema em Cena não teria chegado
aonde chegou sem eles. Mas são grandes empresários mineiros, de outro setor que não é
a Internet, e acho que minha atuação política começou a servir de constrangimento para
eles. Principalmente em Minas Gerais em que você tem uma influência muito grande da
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direita, do Aécio Neves inclusive. Então eu tive de encarara a saída deles do site. Eles
tinham uns 58% das ações, eu já era sócio minoritário. Eu estava preocupado em como
eu iria pagá-los. Mas eles mesmos resolveram me devolver o site, me passaram o
controle total sem me cobrar nada. Foram generosos pra caramba, mas já com vontade
também de se dissociarem de vez do site. De novo, eu entendo essa escolha, eles têm
que se preocupar com a empresa deles. Mas eu fiquei preocupado em como eu ia
sustentar o site, tendo uma equipe, os custos todos. E aí eu anunciei o final do Cinema
em Cena com muita dor, foi uma época muito difícil, com depressão, pensamento de
suicídio, enfim. E aí os leitores começar a se manifestar: “O Cinema em Cena não pode
acabar, a gente vai colaborar”. Daí a gente abriu para as contribuições, os leitores
colaboraram e a gente conseguiu arrecadar o suficiente para manter o site vivo por mais
um ano e meio. O Cinema em Cena ficou esse tempo funcionando com esse dinheiro.
Isso foi em final de 2015.
Eu não recebi um centavo, como eu nunca recebi nada pelo Cinema em Cena. Mas o
site estava funcionando e eu, pagando toda a equipe. Isso é uma coisa que eu falo com
orgulho: quem escrevia uma coluna no site, recebia por isso. Posso não ter muito pra
pagar, mas eu pago. Se o seu texto é bom o suficiente para estar no Cinema em Cena, eu
não vou trocar por divulgação.
Mas aí o dinheiro acabou. Bem, daí eu disse “foi bom enquanto durou”, mas não tem
como eu manter o site, vamos acabar. Eu estava até bem resolvido em relação a isso.
Quando já tinha tomado essa decisão, os donos e sócios do Catarse chegaram para mim
e falaram “cara, nós somos fãs do site, a gente acha que tem potencial para
crowdfunding”. E eles começaram a me dar orientação sobre crowdfunding, não
necessariamente fazendo pelo Catarse, isso que eu achei mais gentil da parte deles, mas
me mostraram como fazer uma campanha. Foi daí que eu fiz aquela página de
colaboração no site. A gente não arrecadou como da primeira vez, mas está lá. Inclusive
hoje, eu pago para o site funcionar. O dinheiro que entra dos colaboradores ajuda, mas
não é o suficiente, nem de perto. Essas viagens que eu faço para festivais, tanto
internacional (Berlim, Cannes, Tribeca) quanto brasileiros, eu pago tudo de meu bolso.
Pago passagem, hospedagem, alimentação, tudo. É uma coisa complicada. Eu não posso
dizer que o Cinema em Cena está tranquilo nem que ele vai estar aqui daqui a um ano.
Os cursos me dão dinheiro suficiente para que eu possa manter o Cinema em Cena sem
sacrificar meus filhos, por exemplo. As pessoas não estão acostumadas a pagar por
conteúdo, elas acham que conteúdo se gera gratuitamente.
As videocríticas que eram feitas no seu blogue passaram a incorporar o conteúdo
oferecido pelo Cinema em Cena.
Na verdade, eu tenho um canal no Youtube e eu percebi que ele estava lá e eu não
estava aproveitando esse conteúdo em nenhuma parte do site.
Qual a importância hoje, na era da convergência midiática, investir na produção
desse tipo de conteúdo crítico?
Todo mundo me diz que é importantíssimo (risos). Todo mundo fala que eu tenho que
fazer isso. As pessoas me falam que o futuro é isso, são os youtubers. Hoje ninguém
quer mais ler texto, todo mundo só quer acessar vídeos. Eu escrevo, é o que eu faço, eu
sou escritor. Sempre que eu preencho a ficha do hotel, por exemplo, no campo da
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profissão em coloco “escritor”, não é “crítico de cinema”. Eu sempre escrevi e sempre
vou escrever, posso parar de escrever crítica, mas não vou para de escrever, é o que eu
faço de minha vida, eu não vivo sem escrever. Eu não vou parar de escrever crítica para
fazer vídeo. Eu posso tentar fazer os dois. É o que eu faço hoje, mas muito mal e
porcamente. Se você pega outros canais como o do Tiago Belotti, chama-se Meus Dois
Centavos, há uma regularidade, ele produz vídeos toda semana, ou duas vezes por
semana, e quem assina o canal se fideliza a isso. Eu não sou assim. Eu publico um vídeo
hoje e fica um mês e meio sem vídeo. É engraçado que quando eu publico um vídeo
novo, sempre tem gente que comenta lá embaixo “aí, voltou”. Não, não voltou. Eu só
publiquei esse vídeo, não sei quando vai ser o próximo.
Você acha que essa tendência hoje pode ser uma espécie de modismo, eu digo pela
quantidade enorme de canais sobre crítica que existem.
Não é modismo. É modismo nisso que você falou, acho que tem um excesso de oferta.
E a demanda vai filtrar, vai entrar e vão sobrar uns 15. No Youtube você faz o que
quiser, eu sei, mas digo que vão sobrar os viáveis financeiramente porque esses canais
ganham dinheiro. O resto vai ser porque a pessoa quer ter. Mas não acho que seja
modismo não, veio pra ficar. Até surgir outra coisa para substituir. Se eles vão substituir
inteiramente a crítica escrita e as pessoas vão parar de ler crítica, eu acho que não.
Sempre vai haver alguém pra ler crítica cinematográfica. Agora eu acho que vai
diminuir cada vez mais o papel da crítica escrita, o que é uma péssima notícia pra mim
porque eu não me vejo sendo youtuber.
Quem compõe hoje o quadro de equipe do site?
Diretamente tem eu, a Stephania, que alimenta o site com notícias e conteúdos; a
Alessandra, uma amiga de São Paulo que começou a colaborar com site, até tentando
encontrar formas de viabilizá-lo comercialmente; e o Tadeu, que começou a cuidar do
Cinema em Cena dentro de uma empresa em que ele trabalhava, ele que é responsável
pelo layout novo e pela manutenção do servidor.
O site, aliás, passou por mudanças de layout algumas vezes nos últimos anos.
As duas últimas mudanças [de layout] tiveram exatamente a ver com o enxugamento do
site por falta de dinheiro. O Cinema em Cena tinha um caráter de portal, tanto que eu
chamava de Portal Cinema em Cena porque dentro dele você tinha seção de cartazes,
tinha até formato MIDI, aquele de musical, bem primitivo, com temas cinematográficos,
still, fotos, roteiros, notícias, uma penca de seções. Tinha uma que eu adora que era de
design de produção, com croquis, desenho de bastidores. Daí foi acabando o dinheiro,
foi enxugando, e o Cinema em Cena virou basicamente notícias, colunas e críticas. E
agora esse novo layout é pra ressaltar a crítica como centro inquestionável do site e
diminuindo um pouco o espaço de notícias e colunas.
Qual a média de acessos do site?
Quando eu publico uma crítica de um filme muito aguardado, tem picos de acesso de
170 mil cliques diários. Mas na média, o site tem 50 mil acessos diários.
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Qual o propósito da crítica de cinema?
Acho que ajudar o leitor a expandir o seu olhar sobre cinema. É ajudar a entender que o
cinema não é simplesmente roteiro e atores, que é onde a maior parte das pessoas se
concentra. Não é só se a história é interessante e o ator está bem ou mal. Quando você
se emociona com um filme, quando você ri de um filme, quando lamenta que um
personagem morreu, sente tensão durante um filme de terror, isso é fruto de uma
construção narrativa cuidadosa, isso envolve detalhes sutis, de fotografia, montagem,
cenário, figurino, desenho sonoro, de uma lógica visual. E a maior parte dos
expectadores não percebe naturalmente. Ele sente o resultado, mas não percebe de onde
veio isso. A crítica faz ver como se construiu isso tudo. É como o meu objetivo no
curso: que os alunos saiam de lá na sexta-feira [último dia do curso] com as ferramentas
necessárias para enxergar 100% do filme, extrair tudo que o filme tem a oferecer,
emocionalmente, psicologicamente e racionalmente do ponto de vista de linguagem.
Você acredita que os novos meios de comunicação online alteraram o propósito da
crítica? Por quê?
Não. Eu acho que a crítica sempre esteve em crise e sempre vai estar em crise. A crítica
não é uma profissão que você pode encarar como sendo promissora. Se você tem 150 ou
200 pessoas que tentam viver dela, você vai encontrar quatro ou cinco delas que vão, de
fato, conseguir. Do ponto de vista financeiro é problemático. A não ser que você
trabalhe num jornal e seja contratado pelo veículo. Mas de maneira independente, sem
estar em um grande veículo, é complicado. E do ponto de vista de prestígio, a crítica
sempre esteve em crise. De 10 em 10 anos começam a sair artigos do tipo “A crítica
chegou a seu fim” “Os críticos já não são mais influentes”. A verdade é que os críticos
nunca foram influentes, eles são pontualmente influentes. Num movimento específico,
num contexto específico, num ponto histórico específico, em relação a filmes
específicos, mas você não pode dizer que o crítico em si é influente. Ele é influente de
maneira microscópica. Eu acho que a crítica sempre influencia a arte que está
comentando, de maneira direta ou indireta. Sendo através da reação dos artistas ou
através da maneira como vai modificando o próprio funcionamento da recepção a certo
tipo de filme, de gênero. Mas mesmo falando de filmes pontuais, raramente ele vai fazer
ou destruir a carreira de um filme.
E se a crise é eterna é o mesmo de dizer que não existe uma crise real. Existe um
alarmismo que acontece de vez em quando. Eu acho que sempre vai haver espaço, mas
para cada vez um menor número de profissionais. Falo no sentido de viver
profissionalmente. Escrever sempre vai haver, viver disso é outra história. Até que
ponto vai ser alterado pelas novas formas de se fazer crítica, como a videocrítica? Eu
acho que vai diminuir muito espaço das críticas escritas, como eu já disse. As pessoas
hoje em dia estão muito preguiçosas. Eu canso de publicar texto, fico duas, três horas,
pensando sobre o filme, estruturando a crítica para ela ter um formato coeso, para ela
ser fluida, publico 1.200 palavras sobre o filme, analisando em detalhes, e cinco
minutos depois alguém publica no Twitter: “Tá, mas você não vai gravar vídeo também
não?”. Eu acho que isso vai acontecer com uma frequência cada vez maior.
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Você acredita que as novas mídias mudaram a crítica de cinema como atividade e
forma?
Sim, como forma principalmente. Por enquanto, a mudança na forma acaba mudando
um pouquinho o conteúdo. Salvo raríssimas exceções, o que eu vi até hoje em vídeo é
extremamente superficial. Não existe um detalhamento, uma preocupação estética, uma
preocupação linguística, histórica, de linguagem cinematográfica. Basicamente é um
“eu gostei do filme por causa disso... / nesse momento o filme me emocionou / esse
filme vai dar muita bilheteria / tem efeito visual legal pra caramba / a montagem é
ótima”. O que é uma montagem ser ótima? O que significa isso? O que é um filme ser
bem dirigido ou mal dirigido? Isso não é crítica, isso é achismo. “Eu achei a atuação
ótima”. Ok, ótimo. Isso vale como comentário pessoal, como crítica não. Eu não sei o
que a pessoa considera como uma boa atuação, quais são os seus critérios, eu não sei o
que você sabe sobre a evolução da interpretação no cinema. E isso vale para todas as
áreas. Então, por enquanto, essa mudança de forma tem significado um sacrifício de
conteúdo. Não acho que vai ser sempre assim. Eu acho que vão surgir excelentes
críticos de vídeo que vão ter alto conteúdo. Já tem alguns. E daqui a 15 anos eles vão
entrar em crise porque vai surgir outro tipo de crítica.
Existe hoje até mesmo uma distinção entre videocrítica e videoensaio.
Sim, e o potencial do videoensaio é imenso porque você vai fazer um ensaio sobre
cinema usando imagens. Quando eu descobri o videoensaio eu fiquei encantado. E aí eu
confesso, eu não tenho talento para isso. Eu não conseguiria estruturar um videoensaio
dessa maneira, eu não seria um bom montador/editor. Caras como Metzoler Sights,
Kevin Lee, Nestor Carvajal, eles fazem videoensaio e a luz que eles jogam sobre a
cinematografia de um diretor específico, um país específico, uma corrente ou de um
filme só é um negócio maravilhoso. Eu fico encantado.
Você acredita que as novas mídias transformaram a crítica de cinema como
profissão e instituição?
Aí nós temos uma crise real. Não é mais a crise como alarmismo. Como profissão
viável, permitir que uma pessoa viva daquilo, eu diria que esta crítica está em fase
terminal. As publicações impressas estão limando todos os críticos e dependendo cada
vez mais de agências de notícias, o que não é uma crítica e sim um guia de consumo. A
Folha de S. Paulo terminou um espaço do Inácio Araújo de anos. Até veículos de
Internet sofrem isso. Agora mesmo, há poucas semanas, o Movie Mezzanine, um site
que fazia um trabalho de crítica sensacional, fechou. Assim como outros nos últimos
anos. O recurso que as pessoas encontram para trabalhar com crítica agora é de maneira
independente.
Cada vez mais têm surgido críticos amadores e comentadores na web que se
arvoram a criticar e analisar os filmes. Como você enxerga o seu trabalho em meio
a esse novo ambiente no Brasil?
Primeiro, eu acho que a diferença entre um profissional e um amador não reside
necessariamente na mídia que ele está usando. Um youtuber não vai ser
necessariamente um amador, um blogger vai saber menos de cinema. O que define é a
seriedade com que o profissional encara o trabalho. Eu nem digo que a pessoa tem que
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viver de cinema para ser profissional. Se ela vive de crítica, é profissional? Não. Eu
posso apontar nomes de gente que vive de crítica, mas eu considero amadores, estão
num lugar que não merecem. Um dia desses um ex-aluno me mandou um texto que ele
escreveu sobre Moonlight e ele não é crítico de cinema, ele só tem um blogue. Eu
divulguei o texto dele porque achei sensacional. É um texto profissional, mas ele
escreveu como diletante, como amador.
Bem, e como eu me coloco nisso? Do ponto de vista de postura, eu acho que fiz jus ao
nome de profissional com três ou quatro anos de crítico. Eu comecei a escrever sobre
cinema em 1994. Eu acho que nos meus três, quatro primeiros anos eu era um amador
brincando de crítico. Eu tinha uma formação teórica porque eu já lia muito sobre teoria
cinematográfica, linguagem. Sempre vi muitos filmes, de todas as épocas, países,
corrente, de todos os gêneros. Mas eu não tinha cuidado inclusive formal com a crítica.
Eu pego textos antigos meus e são muito pobres, do ponto de vista literário mesmo. A
partir do momento que eu larguei a Medicina e eu quis viver disso, daí mudou minha
postura. Eu comecei a estudar muito mais, procurar referências que formassem uma
bagagem mínima, e passei a pensar também na minha responsabilidade com os leitores.
Tudo isso reflete no que eu conquistei até aqui. Hoje, eu faço jus pra continuar valendo
a atenção do leitor, me esforço para melhorar cada vez mais, para melhorar o texto, o
conteúdo.
E você acha que esse esforço hoje é maior pela quantidade de outras pessoas que
estão no mundo da crítica?
O meu, em particular, não. Eu já tenho uma formação grande. Eu tenho uma bagagem
teórica, modéstia às favas, muito grande. Eu estudo cinema desde os 14 anos, hoje eu
tenho 42. São 28 anos estudado cinema. Vendo muito filme. Hoje é mais uma questão
de me manter em dia. “Olha, estão surgindo correntes novas, cineastas novos. Fica
atento, estão fazendo uma coisa muito interessante no cinema tailandês, tem cineastas
novos no cinema romeno importantes”. Então hoje o trabalho é esse, de me manter em
dia. Pra quem ta começando obviamente tem que se manter em dia e aprender tudo que
eu aprendi em 28 anos.
Os leitores ganharam mais autonomia nos últimos anos por conta das ferramentas
de interação trazidas pela cibercultura. Como esse cenário alterou a sua relação
com o público leitor?
Muito antes de surgir a Internet 2.0, a internet realmente interativa, o Cinema em Cena
já era 2.0. Em 1997, quando eu criei o Cinema em Cena, que era em HTML, a
linguagem mais básica da Internet, e que ninguém sonhava em Internet interativa ou
fórum de discussões, o formato wiki de modo geral, o Cinema em Cena já trazia um
espaço de comentários em cada crítica. Como que eu fazia isso? Embaixo de cada
crítica, eu pedia algum comentário, reação, “gostou ou não gostou?, mande sua
opinião”. E embaixo tinha o endereço de email. A pessoa mandava o email, eu pegava
esse email e inseria no HTML do site, um por um. Eu publicava o comentário da
pessoa, positivos ou negativos. Eu sempre estimulei muito a interação com o público,
sempre gostei muito. Depois eu criei um fórum de discussões como parte do site em
2001. E teve uma época que o fórum respondia por maior parte do acesso do site do que
o site em si. E no geral, eu me considero muito felizardo com os comentários nas
minhas páginas, porque se você for ler, comparado com outras páginas na Internet, o
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nível de comentários nos meus espaços me deixa muito orgulhoso, raramente você vê
grosseria. Há muito gentileza, muita educação, e quando há discussões, são
interessantes.
Aliás, você se comunicava muito com o público naquela época, respondia a todos as
intervenções. Hoje isso já não acontece tanto.
Até que não. Hoje eu ainda respondo. Se você pegar minha interação com leitores no
Facebook e Twitter, é imensa. Mas mais do que no site. E não é só sobre cinema mais.
Hoje eu respondo todo tipo de pergunta, coisas de política até sobre vida pessoal. No
Cinema em Cena era sempre sobre cinema. Eu sempre gostei disso porque eu acho
importante democratizar os espaços de comunicação. Eu nunca me senti ameaçado por
blogues. Eu acho que quanto mais gente escrevendo sobre qualquer assunto é melhor
para todo mundo. Esse é o lado positivo, a democratização. O lado negativo: fica mais
difícil para o leitor médio identificar quem sabe do que está falando e quem está
palpitando. Tem muita gente que se identifica como crítico, mas se você lê dois textos
da pessoa, você identifica que ela não é crítica.
Você acha que sua atuação política, muito ligada à militância de esquerda, atrai ou
afasta alguns leitores?
Mais afasta do que atrai. Isso é comprovado estatisticamente. Hoje temos em torno de
50 mil acessos diários ao Cinema em Cena. Em 2013, 2014, nós tínhamos cerca de 220
mil acessos diários. O que aconteceu de 2014 para cá? A política no país. Teve eleição,
a discussão política se polarizou. Até 2014 era possível falar de política sem despertar
ódio. Eu sempre falei sobre política, mas passei a falar com mais frequência. Se você
entrar no blogue em 2004, tem post político nessa época. No curso, no primeiro dia, eu
peguei o hábito de perguntar: “Quem aqui me conheceu pela política?”. Sempre tem uns
10 numa turma de 50, 60. E antes era assim “Ele escrever sobre política, eu discordo
dele, mas eu gosto dele como crítico”. De 2014 pra cá, para muita gente, isso se tornou
impossível. Eu tive leitor que me mandou mensagem dizendo que me lia desde os 14
anos de idade, tem hoje 27 e não vai voltar a me ler mais por causa disso. É muito triste
isso. Quer dizer, ele me lia há 13 anos, eu fiz parte da vida dessa pessoa como
indivíduo. Por outro lado eu só consigo lamentar que ele não consiga separar as duas
coisas. Eu só falo de política em minhas críticas se o filme em si permite, e sempre foi
assim. Também tem o fato de eu ter ganhado mais leitores, só que no Facebbok ou
Twitter onde eu falo de política. Essas pessoas nunca entraram no Cinema em Cena. Eu
fico feliz com isso, mas não paga minhas contas. Eu preciso de gente no Cinema em
Cena.
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APÊNDICE B
Entrevista com Fábio Andrade – Cinética
A Cinética passou por uma reformulação de layout recentemente e deixou de ter
um formato de revista. Como você pensa essa mudança em face das demandas
atuais por conteúdo crítico que vem se aglomerando na Internet?
Temos sempre tentado pensar como a revista é afetada não só pela maneira como as
pessoas lêem na internet, mas principalmente por novas formas de ver filmes. Quando a
Cinética foi originalmente pensada, em 2006, não só a redação era quase integralmente
diferente da que temos hoje, como ferramentas como Facebook e Twitter ainda não
existiam, ao menos não com o impacto que têm hoje. A maior parte dos acessos à
revista atualmente vêm por meio dessas ferramentas.
Quando optamos pela segunda mudança de layout, levamos em conta que, muito por
conta disso, os textos hoje são lidos mais individualmente do que em conjunto com
outros textos, produzindo outras formas de intertextualidade. Além disso, a lógica de
leitura é também mais cotidiana, diária mesmo, e os textos se beneficiam de entrar no ar
sozinhos, sem carregar toda uma edição junto com eles. Por conta disso, desenvolvemos
outras formas de promover e sugerir interações entre os textos, de maneira a ressaltar
contradições e desenvolvimentos dentro da produção da revista, que possam servir
como um primeiro guia para que o leitor se perca, por conta própria, no pensamento que
foi e é produzido na revista.
Mas, sobretudo, nos era bastante claro que a organização de uma revista de acordo com
os predicados do mercado de exibição – filmes em cartaz; festivais; home video; etc – já
não dava conta de como nossa própria cinefilia se organiza. Na tentativa de se manter
fiel a esses paradigmas, víamos a Cinética soterrada pelo seu próprio peso. Aí
percebemos que era hora de mudar novamente. Há uma potência enorme nos vários
cruzamentos que uma cinefilia mais horizontal permite, e achávamos uma pena que a
revista não estivesse refletindo isso na sua organização editorial.
Ainda sim, acho que em diversos aspectos que concernem à experiência
cinematográfica eu sou um espectador conservador. Assisto filmes em casa, mas sou
bastante convencido de que certos predicados da sala de cinema são fundamentais – o
mais importante deles sendo, provavelmente, a irreversibilidade da projeção. Para fins
de análise, é ótimo poder voltar, parar, rever um trecho específico, mas a experiência
cinematográfica em si é, para mim, algo que você não pode controlar. Acredito que, de
alguma forma, isso está refletido na revista, sendo eu um dos responsáveis por essas
reformulações. Mas talvez sejamos a última geração que carrega um pouco dessas duas
linguagens, e isso certamente enforma nossa visão de cinema.
A Cinética tem construído um legado de crítica que se distancia da superficialidade
e do comentário ligeiro sobre os filmes. Como você enxerga o compromisso do site
com a crítica de cinema que vocês praticam?
Acho que esse é um desejo que foi sendo decantado ao longo dos anos e que tem
interpretações diferentes em épocas e contextos diferentes, mesmo dentro da revista.
Para mim, duas coisas são primordiais: afirmar a crítica de cinema como crítica de arte,
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desvinculada dos guias culturais mas, ao mesmo tempo, mantendo uma atenção ao
contexto em que ela se insere – atenção que pode ser, inclusive, crítica ao contexto, mas
torço para que não alienada dele; e manter instâncias de reflexão fora da academia –
embora vários de nós tenhamos relações mais ou menos próximas com ela. Nesse
sentido, acho que tentamos clivar um espaço que não é nem o do jornalismo, nem o da
academia, nem um espaço entre os dois, mas um terceiro espaço de fato, que tenha
agilidade e flexibilidade e também rigor e interesse intelectual. Em geral, isso se traduz
em textos mais longos, mas não acho que essa seja uma condição determinante.
Interessa-nos, sobretudo, uma originalidade e liberdade de pensamento que não sejam
histórica e politicamente inconsequentes – e, claro, isso é a coisa mais difícil de se
atingir.
Atualmente os veículos online têm se esforçado para utilizar ao máximo as
ferramentas multimídia para a produção de conteúdo crítico, como videocríticas e
podcasts. Já a Cinética ainda segue muito fiel à textualidade escrita. Qual a
importância hoje, na era da convergência midiática, de seguir investindo nessa
linha de produção crítica?
A gente acompanha uma produção de crítica em audiovisual, muitas vezes feitas por
pessoas que ou escrevem ou costumavam ter, na escrita, seu principal meio de
expressão, mas é um terreno que ainda não desbravamos de maneira mais organizada –
embora um dos nossos colaboradores mais recentes, Arthur Tuoto, tenha um blog de
vídeo-ensaios. Temos pensado nisso, e o único outro formato já em prática são os
debates pós-exibição na Sessão Cinética, que acontece mensalmente no Instituto
Moreira Salles do Rio, que na verdade estão dentro de uma tradição cineclubista que é
fundamental em nossa formação. Nesse sentido, não estamos fazendo nada de novo.
O crítico e historiador americano Tag Gallagher diz que só uma peça audiovisual pode
responder adequadamente a outra peça audiovisual – elas compartilham uma mesma
linguagem, e mostrar é sempre mais efetivo que descrever. Acho que isso sem dúvida
tem um lastro de verdade, mas particularmente me interessa justamente a inadequação,
o intervalo que se coloca na comunicação acidentada entre um meio e outro. Por
exemplo: ao descrever textualmente uma cena, um crítico já faz um exercício de
seleção. Ele escolhe os detalhes que julga mais importante, constrói uma narrativa a
partir dessa seleção, e acho que a seleção em si já é um gesto crítico. Quem conta
aumenta um ponto, e é claro que há limites para essa apropriação, mas em geral vejo o
ruído entre meios como uma ótima mola propulsora pra própria criação. Há, nisso,
também uma posição política.
Como vocês têm mantido o site financeiramente? Que tipo de retorno financeiro
vocês recebem com esse trabalho?
Até muito pouco tempo, a Cinética era totalmente autofinanciada. Todos colaboram de
maneira voluntária, e os custos básicos de hospedagem ficavam por conta da editoria. A
remuneração que a Cinética proporciona tende a ser indireta – muitos de nós terminam
escrevendo para catálogos, participando de júris, fazendo curadorias, além de outras
atividades em cinema que muitas vezes aparecem por conta do trabalho na revista. Mas
não temos qualquer controle sobre isso, e entendemos que isso se dá muito mais pelo
valor individual da escrita do que pela legitimidade do veículo.
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Desde que voltamos a fazer a Sessão Cinética junto ao Instituto Moreira Salles, usamos
uma pequena porcentagem do valor recebido pelos textos que produzimos para o
Instituto para cobrir os gastos anuais da revista. Foi uma forma de garantir certa
independência financeira da revista sem comprometer sua estrutura de funcionamento.
Qual a média de acessos do site?
Temos uma média de 30.000 acessos por mês. Esse número pode flutuar um pouco, no
caso de um ou outro texto de maior repercussão, mas essa média têm se mantido
bastante estável nos últimos anos. Nesse sentido, o leitor da Cinética muda, os
caminhos pelos quais ele chega na revista também, mas o universo de leitores
permanece quantitativamente estável independente disso. O desejo seria de ampliá-lo,
mas infelizmente há um teto para se fazer o que fazemos, sem recursos de publicidade, e
sem comprometer a nossa própria liberdade editorial e individual – o principal deles
sendo o tempo de dedicação, que infelizmente precisa ser dividido com todas as outras
obrigações cotidianas, inclusive as remuneradas.
Os leitores ganharam mais autonomia nos últimos anos por conta das ferramentas
de interação oferecidas pela cibercultura. No entanto, a Cinética abandonou já há
algum tempo a única seção de interação que era a “Cartas do Leitor”. Por que
manter essa opção?
A seção não foi exatamente abandonada. No layout que ficou no ar entre 2013 e 2016,
ela não chegou a ser criada porque não detectamos emails ou mensagens que visavam
uma discussão pública, então não houve solicitação do espaço. Digo isso porque
tivemos um problema sério com nosso email oficial, que estava tão tomado por spam
que se tornou impossível fazer um acompanhamento rigoroso disso – e nossa caixa de
mensagem no Facebook também acaba tomada por releases de imprensa, o que faz
pouco sentido se pensarmos no perfil editoria da publicação. Mesmo na página do
Facebook, são raríssimas as ocasiões em que alguém publica um comentário de fato
sobre o conteúdo da revista que solicite uma resposta. Esses comentários são sempre
mantidos públicos, e respondemos quando achamos cabível.
No layout novo, incluímos um formulário para um novo endereço de email privado, que
parece estar funcionando bem. Recentemente, publicamos uma troca de mensagens com
os diretores do filme O Último Trago, já no novo layout da revista. Foi uma experiência
interessante por vários motivos, mas achamos bastante revelador que a repercussão
disso tenha refletido mais no número de compartilhamentos via Facebook do que nos
acessos à revista, diretamente. Isso nos fez pensar que talvez a revista em si não seja
mais o lugar onde essa troca aconteça de maneira mais efetiva, uma vez que hoje temos
canais mais ágeis e eficientes pra isso. De alguns tempos para cá temos feito
experimentos com nossa página no Facebook para alguns tipos de conteúdo, e acho que
lá talvez seja um lugar privilegiado pra esse tipo de interação se configurar como uma
troca, de fato. Mas claro, como tudo que é novo, é algo que vai necessariamente passar
por um período de tentativas e erros até se estabilizar.
Uma coisa que me parece digna de nota: embora no começo da revista a “cartas do
leitor” tenha de fato servido para uma comunicação direta com o leitor, nos últimos
anos ela acabou virando espaço exclusivo para que cineastas manifestassem sua
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insatisfação com críticas negativas sobre seus filmes. Esse tipo de manifestação é muito
bem vinda, claro, mas quando ela se torna o único tipo de contato, é porque precisamos
repensar um pouco o formato dessa conversa, inclusive para servi-la melhor.
O mesmo se dá com a ausência de comentários no site. É claro que temos interesse em
trocar com os leitores, e saber que você é lido, e como você é lido, pode ser muito
informativo para quem escreve. Mas percebemos que a caixa de comentários tem se
tornado um convite generalizado à não-reflexão. Tenho certeza que perdemos bons
comentários que viriam, caso ela existisse, mas ainda acreditamos nesse silêncio
reflexivo que se impõe à leitura de um texto, que me parece aniquilado pelas caixas de
comentário em outros veículos hoje em dia, e torcemos para que a pessoa tome o tempo
de abrir um email e escrever pra gente.

********

Para você, qual o propósito da crítica de cinema hoje?
O papel da crítica que me interessa continua sendo fundamentalmente o mesmo: a
avaliação séria e consequente de obras de arte. O que me parece mudar é o lugar que
isso ocupa na comunidade. Se, por muito tempo, foi possível manter a falsa impressão
de que a história do cinema era algo passível de ser totalmente conhecida e dominada,
hoje em dia não acredito que alguém ainda consiga sustentar esse engodo. Estamos
irremediavelmente soterrados pelo volume de produção. Isso poderia ser trágico, não
fosse também libertador: o esforço de domínio da história é muito importante, mas uma
vez que ele se torna impossível, o recorte, a escrita da história em si, se torna o maior
refúgio. Vejo que hoje há menos desejo de uma crítica catalogadora, e mais de uma
crítica genealógica, que não se limite a afirmar uma produção que existe, mas que
afirma a necessidade de um recorte e organização pessoais sobre essa história, que
propõem um olhar específico sobre ela. Talvez seja um mal paralelo, mas sinto que
saímos da era dos grandes museus e entramos na era das pequenas coleções particulares,
onde cada objeto carrega um afeto, e as conexões entre objetos heterogêneos revelam a
singularidade de quem os organiza. O perigo disso é de se perder de vista a história e,
com ela, a política, mas de toda forma vejo a perda das ilusões totalizantes com bons
olhos: importa menos o que você não viu, do que como você viu o que você viu.
Mas a Cinética é, também, uma revista de literatura – no sentido de a crítica ser um
gênero literário – e aí acho que há todo um outro panorama que precisa ser pensado. Em
época em que o juízo apressado se torna algo muito difuso – não só nas redes sociais,
inclusive algumas dedicadas exclusivamente à cinefilia, mas também na própria crítica
que se diz especializada – conseguir fazer isso com rigor e, principalmente, criatividade
e imaginação se torna ainda mais importante. Se conseguimos ou não fazer isso, é algo
que cabe ao leitor avaliar, mas é certamente o nosso esforço e objetivo. Vivemos tempos
de muito barulho e pouca reflexão. Eu gosto de barulho, pessoalmente, mas esse gosto
vem de um respeito profundo ao silêncio. A Cinética tenta trazer aquilo que sentimos
falta no debate público: atenção, desejo de proposição, consequência histórica e a
liberdade de abrir mão de tudo isso, quando as vísceras dizem ser necessário.
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Você acredita que os novos meios de comunicação online alteraram o propósito da
crítica? Por quê?
Alteram significativamente. A Cinética mesmo só existe por conta de novas
tecnologias, na sua época de formação. É natural que ela seja afetada quando a
tecnologia muda novamente.
Quando a Cinética começou, e antes dela a Contracampo – verdadeira pioneira nesse
sentido no Brasil –, o pensamento sobre cinema estava totalmente restrito às atividades
acadêmicas e às publicações jornalísticas. Hoje existem muitos sites de cinema, e a
Cinética precisa estar sempre atenta a qual o lugar dela nesse panorama. As redes
sociais também mudam muita coisa – como disse antes, a maior parte dos nossos
leitores hoje vêm dos nossos canais no Facebook e no Twitter. Seria inconsequente não
levar isso em consideração. Mas acho que o importante é a gente pensar como essas
ferramentas podem beneficiar o nosso trabalho, e não como o nosso trabalho precisa se
adequar a essas ferramentas. Como todo dispositivo, eles não são neutros, mas também
possuem margens de jogo que podem ser trabalhadas de maneira criativa, e isso pode
ser muito bom pra revista.
Você acredita que as novas mídias mudaram a crítica de cinema como atividade e
forma?
Sim. Os ensaios audiovisuais, por exemplo, são um bom indicativo disso. Há também
novas formas de difusão de filmes – em alguns lugares, as cabines já estão sendo
substituídas pelos links, o que acho um problema grave, embora os links sejam um bom
remédio quando não se tem acesso aos filmes. Então há muitas implicações.
Mas acho que, por outro lado, a necessidade de reação rápida aliada à multiplicidade
infinita de pontos de vista tem se tornado um problema pra crítica de cinema como um
todo, porque ela parece estar colaborando para uma dissolução de critérios. Há um
artigo recente de Nick Pinkerton na FilmComment muito bom sobre o tema, chamado
Talking in Circles, que aponta algumas questões muito concretas vindas dessa aparente
democratização dos meios. A rigor, tudo é potência, mas é claro que a potência só serve
para alguma coisa se as pessoas continuarem lendo, discutindo, estabelecendo critérios.
O risco de dissolução por conta de saturação me parece um problema real hoje, e
tentamos estar atentos a isso.
Você acredita que as novas mídias transformaram a crítica de cinema como
profissão e instituição?
Sim. Acho que isso já está um pouco coberto nas perguntas anteriores, mas lembrei-me
de uma mesa de debate em que participei junto a dois críticos de jornais impressos –
Luiz Zanin e Paulo Camargo – e eles falavam, muito acertadamente, que o crítico de
jornal não sabe se nem como é lido. As críticas são publicadas, dentro da tiragem que
você sabe qual é, mas ninguém sabe se aquilo vai ser lido por alguém ou vai ser usado
direto pra embrulhar peixe. Se, por um lado, na Cinética também escrevemos sem ter
controle sobre a recepção dos textos, uma vez que eles estão publicados eu tenho dados
bastante precisos de leitura: quantas pessoas leram, quanto tempo elas passaram na
página, de onde elas são etc. Isso pode mudar muita coisa, não necessariamente pra
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melhor – há quem prefira não saber nada disso – mas a possibilidade está dada, como
antes não estava.
De toda forma, acho que quando penso em “profissão” e “instituição” tenho sempre
uma mesma postura: pergunto-me o que eu posso fazer pela crítica de cinema – e, em
última instância, pelo cinema – e não o que ela pode fazer por mim. É uma postura que
não elimina erros, naturalmente, mas que considero um princípio inegociável.
Cada vez mais têm surgido críticos amadores e comentadores na web que se
arvoram a criticar e analisar os filmes. Como você enxerga o trabalho da Cinética
em meio a esse novo ambiente no Brasil?
Acho que tudo isso ajudou a Cinética a pensar e ser muito clara com seus propósitos,
mesmo que só internamente, de uma maneira que talvez não fosse tão urgente antes.
Quando a Cinética começou, ela era um dos únicos veículos a fazer cobertura de alguns
festivais, por exemplo, e isso trouxe pra revista um tipo de leitor, com algumas
expectativas. Hoje em dia, se vou a um festival, é muito claro um aumento substancial
no número de veículos que faz esse mesmo trabalho, e naturalmente o que a Cinética
pode fazer de melhor, nesse contexto, passa a ser uma outra coisa. Com essas mudanças,
perdemos alguns leitores, mas ganhamos outros, com outros tipos de expectativa. É
muito interessante poder acompanhar isso, e ver o grau de autonomia que a revista tem
nesse processo, e que tem conseguido manter sem se alienar totalmente do debate
público.
Acho que o que nos pauta hoje é, sobretudo, um desejo de reflexão que seja
consequente e original. Não basta reagir, não basta tentar dar conta das demandas. Em
algum momento, talvez tenha sido esse o papel que a revista podia e precisava ter, mas
acho que hoje isso já não faz qualquer sentido. Não vejo serventia em simplesmente
participar do debate público; é preciso sobretudo pensar o “como” e o “porquê”, para
que essa participação seja de fato efetiva, fazendo uma diferença que não se contente
em ser apenas diferente, contente em sua iconoclastia. E acho que isso se torna ainda
mais importante num momento em que a reflexão, por si só, está tão ameaçada pelo
ritmo imposto ao mundo, seja pelo conformismo ou pela iconoclastia esvaziada.
É importante, neste momento, reivindicar um atraso, o direito a dar um passo atrás, sem
com isso justificar uma lentidão, uma morosidade. Acho que já incorremos em todos os
erros de cálculo e prática imagináveis nesse espectro, que vai da reação no calor da hora
ao descolamento total que termina se isolando, e o trabalho da editoria é muito o de
estar atento a isso, para que os textos e as idéias possam viver o máximo de sua
potência.
Você acha que a crítica de cinema passa por um momento de crise?
Acho que as bases iluministas da sociedade passam por um momento de falência e de
perda total de lastro junto à sociedade, mais do que de crise. É claro que a crítica entra
nessa conta. O problema está em pensar um novo modelo que vá substituir essas bases.
Dentro do atual contexto, não vejo qualquer possibilidade de isso ser feito: não há um
mínimo consenso para sequer permitir o dissenso. Isso se dá em várias esferas, das
políticas às institucionais, e isso naturalmente afeta a crítica de cinema: se a mise-en-
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scène não é mais um critério de avaliação (e eu não acho que seja, mais por constatação
do que por desejo), o que a substitui?
Não vejo uma resposta, pois sequer percebo que a percepção do problema é consensual
– em época de multiplicidade de pontos de vista, é muito fácil varrer isso pra debaixo do
tapete sob a égide de elitismo, manutenção de privilégios ou coisa que o valha. Mas
acho que, mesmo para que exista uma discussão se uma cadeira é boa ou não – pra ficar
em um exemplo clássico da filosofia –, é preciso haver o consenso de que uma cadeira é
uma cadeira. Esse consenso me parece, hoje, na melhor das hipóteses, diluído. Algumas
conquistas que me pareciam dados hoje estão totalmente comprometidas, se não
perdidas, e acho sintomático que isso aconteça na crítica de cinema, mas também na
política, na vida social etc. O cinema e a crítica, felizmente, não estão imunes ao
mundo.
Até aqui, falou o pessimista – ou o realista – que existe em mim. Mas deixo que o
otimista tenha a palavra final: a crítica tem um papel fundamental na definição desse
consenso, em dizer que uma cadeira é uma cadeira, então o momento atual se torna tão
potente quanto ele é angustiante. É difícil não se deixar vencer pela angústia, mas sinto
que não temos outra alternativa.
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