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“Pode-se também aprender cinema, em menor escala, vendo 

filmes. O perigo, no entanto, quando se faz isso, é que se corre o 

risco de cair na armadilha da homenagem. Vê-se o modo como 

alguns grandes mestres filmam e depois tenta imitá-los nos 

próprios filmes. Se isso é feito por pura admiração, não pode 

funcionar. A única razão válida é quando se encontra no filme 

de um outro a solução concreta para um problema seu, e essa 

influência se torna uma parte ativa de seu próprio filme. 

Poderíamos dizer que a primeira abordagem (a da homenagem) 

é um empréstimo, enquanto a segunda é um roubo. Mas para 

mim, apenas o roubo é justificável. Se ele for necessário, não se 

deve hesitar. Todos os autores fazem isso.” Pedro Almodóvar, 

em Grandes diretores de cinema. 
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Resumo 

 

Esta tese pressupõe o conceito de autoria no cinema como um princípio central para a 

história cultural desse meio de expressão artístico-midiática.  Presume-se que o autor é 

uma noção idealizada do imaginário constituído pelas discussões estéticas e culturais 

que envolvem várias instituições produtoras de discursos, dentre elas, publicações 

especializadas da crítica, estudos de cinema no meio acadêmico, circuito de festivais 

internacionais e mercado de produtos cinematográficos. Isso nos leva a questionar: 

como valores artísticos-culturais se associam a técnicas para visibilidade de obras por 

parte do mercado de distribuição de modo a despertar sensibilidades e obter 

reconhecimento por parte dos analistas e espectadores? Propõe-se, neste estudo, a 

articulação de um conjunto de pressupostos teóricos e conceituais relacionados ao 

pensamento cinematográfico que envolvem os termos cinefilia, história e teorias do 

cinema, cinema de arte como instituição e um modo de prática cinematográfica, marcas 

de autoria e star system (BAECQUE, 2010; SARRIS, 2010; BORDWELL, 2005; 

NEALE 2002; DE VALCK, 2007; STAIGER, 2003; CORRIGAN, 2003;  
ELSAESSER, 2012; GRAY, 2010; MORIN, 1989). O conceito de autoria, nesse 

cenário, surge como fonte originária de reverberação de valores que incidem nos 

significados relacionados às noções sobre arte e indústria, produzindo um intercâmbio 

acrítico entre as ideias de autor como representação artística ou como marca para 

promoção de produtos culturais no mercado de comunicação comercial.  

 

Palavras-chave: Cinema. Autoria. Cinefilia. Star system. Festivais internacionais. 

  



 

Abstract 

 

This thesis presupposes the concept of authorship in cinema as core principle for the 

cultural history of this artistic expressive media. It is assumed that the author is an 

idealised notion of the imaginary constituted by aesthetic and cultural discussions that 

involve several speech producer institutions, among which, critics specialised 

publications, film studies in academia, international film festival circuit and commerce 

of cinema products. That leads us to a question: how cultural-artistic values are related 

to techniques for the visibility of works by the market of distribution in order to arouse 

sensibilities and gain recognition from analysts and viewers? It is proposed, in this 

study, the connection between a cluster of theoretical and conceptual premisses and the 

cinematographic thinking which regards to the terms cinephilia, history and theories of 

cinema, art cinema as an institution and a mode of film practice, authorship marks and 

star system (BAECQUE, 2010; SARRIS, 2010; BORDWELL, 2005; NEALE 2002; DE 

VALCK, 2007; STAIGER, 2003; CORRIGAN, 2003; ELSAESSER, 2012; GRAY, 

2010; MORIN, 1989). The concept of authorship, in this scenario, emerges as an 

original source of reverberated values that affect the meanings related to notions about 

art and industry, producing an uncritical interchange between the ideas of the author as 

either an artistic representation or as a brand for cultural products promotion within the 

commercial communication business. 

 

 

 

Keywords: Cinema. Authorship. Cinephilia. Star system. International festivals.  
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INTRODUÇÃO 

 

Arte industrial originada de desenvolvimentos técnico-científicos da 

modernidade, o cinema atual depende tanto de equipamentos de alta tecnologia quanto 

de estratégias de vendas sofisticadas para a comercialização de seus produtos-obras, em 

geral de alto custo financeiro. Tal perspectiva implica em pensar a figura do autor 

cinematográfico a partir de um conceito definido por uma mitologia repleta de 

extensões no mundo da cultura cinematográfica em geral, mas também em admiti-lo 

como dimensão de um negócio. Na cultura acadêmica, do mesmo modo, a ideia de 

autoria no cinema está recursivamente reforçada em discursos e valores de uma 

proposição teórica oriunda de um conjunto de práticas culturais que são quase de culto, 

baseadas em vínculos psicossociais da cinefilia1 e no esforço do mercado para obter a 

identificação da audiência. Estabelecidos tais pressupostos, passamos a considerar o 

enfoque das condições de produção do cinema em seu caráter artístico-cultural 

associado a estratégias de mercado. Presume-se como argumento central o conflito 

relacionado às tensões entre arte e indústria que definem a dimensão da autoria como 

um conceito complexo e central na cultura. 

A partir desta introdução, acrescida de três capítulos interligados, a tese é 

formulada mediante pesquisa bibliográfica e propõe uma concepção de autoria como 

epicentro de reverberação da cultura cinematográfica. Partimos de um lócus situado 

entre Europa e América do Norte, reconhecendo a França e os Estados Unidos como 

lugares representativos do nascimento tecnológico e cultural do cinema. Por se tratar de 

uma reflexão teórica que discute a constituição do pensamento em torno da noção do 

autor cinematográfico, foi feita uma revisão crítica sobre o estado da arte com várias 

análises sobre este princípio na cultura artística e literatura acadêmica. É nessa direção 

que apontam problematizações teóricas acerca das proposições das instituições 

produtoras de discursos (publicações especializadas e o meio acadêmico, circuito de 

festivais internacionais e o mercado de produtos cinematográficos) sobre a noção do 

autor no cinema. Uma consequência disso é inferir que o autor como princípio do 

 
1 Antoine De Baecque (2010) apresenta a ideia de uma tradição articulada na França do pós-guerra, que 

toma o cinema como instituição e um modo de se relacionar culturalmente, definindo uma prática 

ritualística denominada como a “invenção de uma cultura”: a cinefilia. Tal conceito é decisivo para 

compreensão da rede de afetos, valores e princípios relacionados à consagração do autor e do cinema 

como arte. 
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cinema é mais possivelmente uma noção consagrada por meio de uma rede institucional 

de comunidades interpretativas do que uma elaboração teórica solidamente constituída. 

A elaboração narrativa e metodológica apresentada na tese tem como 

inspiração a técnica do ensaio proposta por Adorno (2003) que sugere maior 

flexibilidade em relação à exposição de ideias fundamentadas pela tradicional escrita 

científica-filosófica, desmistificando a pretensão de alcançar completude e verdade 

seguindo o modelo positivista que vigora na academia. Tendo como suposição adequar-

se à tentativa de superar um modelo “esmagado entre uma ciência organizada”, que 

busca controle subsumido pelas regras do pensamento acadêmico, e um caráter 

reflexivo “ainda não completamente tomado pelo empreendimento científico, e que 

justamente por isso é visto como objeto de ocupação de segunda ordem”. (ADORNO, 

2003, p. 44). Assim, trabalhamos em cima de noções históricas relacionadas ao universo 

cinematográfico, partindo do conceito de autoria para interpretar um conjunto de fatos e 

valores oriundos da cultura, iluminando os “pontos cegos de seus objetos”. (ADORNO, 

2003, p. 44). 

Para ampliar a discussão sobre o conceito de autoria cinematográfica como 

núcleo da pesquisa, e alcançar sua repercussão em contextos variados, a tese foi 

estruturada por meio de um design composto por três círculos concêntricos. O sentido 

da expressão design, neste caso, possui dupla função, considerando o conteúdo do texto 

elaborado mediante sua forma e vice-versa. Isto serve como demonstração para o 

desenho inicial e concepção projetual da tese. Ao mesmo tempo em que se expande 

como desígnio de seu objeto constituído pelas ideias que se formam nessa pesquisa, 

ganhando mais corpo a cada etapa. Essa estrutura é fundamental para sua composição, 

pois aumenta a capacidade argumentativa. Ou seja, sua elaboração como arranjo formal 

comunica e produz sentido pelo conjunto. Forma e conteúdo se definem por 

características específicas, e por mais que possam se distinguir através de traços 

descritivos próprios, são também elementos de composição que estabelecem uma 

espécie de dicotomia necessária e complementar para compreensão de suas 

particularidades. Neste caso, a ordenação dos aspectos relacionados ao conteúdo e a 

forma apresentada na tese é algo inseparável. E tanto na arte quanto na comunicação e 

expressão, pressupõe-se que sejam fundamentos revelados pelo caráter tensionado na 

reciprocidade, formando algo singular, próprio, original. 



11 

A estrutura convergente da tese foi apropriada do modelo da Teoria do Autor 

proposta por Sarris (2000), com suas premissas formuladas mediante três círculos 

concêntricos, mas nossa elaboração inverte o estímulo da reverberação do autor como 

ideia, partindo de um círculo interior (a formação cultural do autorismo) que atravessa o 

circuito do meio (representação, promoção e prestígio do autor em festivais) em direção 

ao ciclo exterior (o mercado de produtos midiáticos que emprega a noção de autoria 

como legitimação, persuasão e reconhecimento para audiência). O método de Sarris 

sobre a formação concêntrica de círculos para interpretação do diretor como autor de 

cinema parte de fatores externos. A saber, com a tensão gerada por exigências da 

produção (filme) em direção à personalidade do cineasta (autor), como impulso que 

incide em significados implícitos (marca/estilo) na obra. A ideia será mais discutida em 

capítulo posterior. 

No início de cada capítulo, propomos apresentar noções gerais para 

contextualização das ideias principais levantadas pela pesquisa. A tese é revelada 

mediante design triádico concebido em camadas como parte estruturante de sua 

interpretação. Com isso formulamos uma compreensão geral sobre o cinema baseado na 

questão da autoria a partir de seus correspondentes teóricos e metodológicos 

contextualizados por ordem cronológica em cada um dos círculos concêntricos. 

Contextualizamos pressupostos sobre o cinema interpretado como arte e comércio, 

sendo noções constituídas historicamente, dentro de uma análise descritiva em um 

quadrante de respectivos subcapítulos. Começamos pela premissa de um círculo 

interior, no qual o ideário em torno do diretor considerado autor se estabelece, 

protagonizando discussões que repercutem desde sua formação histórico-cultural no 

século passado por intermédio de várias instituições, com interpretação sobre discursos 

produzidos em publicações especializadas da crítica e no ambiente acadêmico. 

Dimensões teóricas em torno do tema serão mediadas por essa disposição sistêmica, 

interpretando questões sobre o autor cinematográfico como centro de reverberação.  

No primeiro capítulo intitulado Autoria como protagonista nos estudos de 

cinema: uma revisão conceitual, busca-se delinear a trajetória e desenvolvimento do 

conceito de autoria como expressão forjada pelas discussões que partem de estratégias 

institucionais e culturais do cinema, incidindo em noções consideradas aqui mais 

convergentes do que antagônicas, nos termos que envolvem arte e mercado, teoria e 

história cinematográfica. Essa interpretação é motivada pelos desdobramentos 
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institucionais estabelecidos pelo intercâmbio de ideias consolidadas pela cultura 

cinematográfica produzida entre Europa e Estados Unidos, em virtude da influência de 

publicações como Cahiers du Cinéma, e Screen para o meio acadêmico americano. A 

Cahiers publicou seu primeiro número em abril de 1951. É até hoje símbolo cultural e 

“foco de irradiação de conceitos e opiniões sobre filmes ou o cinema em geral” 

(XAVIER, 2017, p. 13) com diferentes abordagens desde seu surgimento. Atribui-se à 

sua herança um conjunto de postulados influentes para o pensamento cinematográfico 

atual, desde a canonização da Hollywood clássica com a política dos autores às “novas 

ondas” do cinema a partir da Nouvelle Vague. De perfil mais teórica e militante, e 

reforçada pelo imaginário político de 1968, a publicação britânica Screen é considerada 

uma antagonista para cinefilia fundamentada no início da Cahiers2. Tais publicações 

europeias nos servem como modelos para compreender tensões ideológicas e posturas 

discursivas variadas que influenciaram o caminho dos estudos de cinema no meio 

acadêmico anglo-americano (ELSAESSER, 2012). 

Ao longo do tempo e mesmo supondo as limitações criativas decorrentes do 

sistema industrial de produção, o reconhecimento do diretor em função da sua 

capacidade expressiva é consolidado historicamente em detrimento do esforço efetivo 

da realização, que é obrigatoriamente coletiva. Esse tensionamento foi estimulado pela 

crítica cinéfila nos primeiros anos da Cahiers du Cinéma quando filmes americanos 

passaram a ser vistos com maior seriedade do que europeus, como ideia que abalou a 

ortodoxia intelectual europeia influenciando todo o imaginário sobre o pensamento 

cinematográfico constituído desde então. A ideia do autor de cinema é tão antiga quanto 

o próprio meio, mas repercute quando a expressão La politique des auteurs (A política 

dos autores, numa tradução direta) se tornou um marco histórico, no que se refere a uma 

postura cinéfila de atitude crítica surgida na Cahiers em um contexto específico por 

volta dos anos 1950 na França3. Neste contexto, os conceitos de autoria, gênero e mise-

 
2 Apesar do distanciamento da polêmica dos autores ter sido declarado pela própria revista anos depois. 

Um exemplo é o editorial-manifesto “Cinema/Ideologia/Criticismo” de 1969, escrito em conjunto pelos 

editores Jean-Louis Comolli e Jean Narboni, com atitude crítica contrária à perspectiva da política dos 

autores (acusada de romantismo e conservadorismo, pelo enaltecimento do diretor como artista e 

interesses formais sobre a mise-en-scène pautadas pelas escolhas de filmes americanos em detrimento de 

temas mais sérios ligados à política e sociedade de outros países). Nas décadas seguintes, a Cahiers 

enfrentaria conflitos de ordens diversas, tanto por problemas internos, ligados aos diferentes 

posicionamentos políticos entre redatores, quanto por fatores externos devido às pressões de relações 

empresariais, etc. (BICKERTON, 2011, p. 52). 
3 A primeira geração de críticos da revista (com nomes que se tornariam eles próprios renomados autores 

como François Truffaut e Jean-Luc Godard), enaltecia os diretores como responsáveis pela criatividade 
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en-scène são conjugados como breviário da cinefilia. Levamos também em 

consideração que estes princípios foram cruciais para forjar o “juízo estético da crítica” 

(OLIVEIRA JUNIOR, 2013). Isto favoreceu a consagração do autor como marca 

cinematográfica, e pode ser considerada a maior contribuição da prática para os estudos 

de cinema, ao servir como retórica crítica e instrumental teórico-analítico.  

Tanto nas instâncias do mercado e da arte como no próprio meio institucional 

acadêmico, tensões de ordem social e política atravessam discussões influentes, o que, 

no âmbito universitário, tem impacto importante para consolidação dos estudos de 

cinema como disciplina. Uma disciplina pressupõe um certo grau de autonomia de um 

campo de estudos em relação a outros saberes já estabelecidos, incluindo disposições 

epistemológicas particulares e excluindo outras. O conhecimento disciplinar resulta de 

escrutínio pedagógico na tradição das ciências humanas; fortalece-se através de objetos 

próprios de investigação e explora diferentes métodos de pesquisa e padrões voltados à 

prática profissional acadêmica, de modo a estabelecer um conjunto elaborado de 

disciplinas curriculares em programas universitários, com desenvolvimentos teóricos e 

modelos de análises apropriados e legitimados pelo próprio campo. Nesse sentido, a 

noção de autoria aparece como fundamental em muitas abordagens, mas com problemas 

de consistência em sua estruturação como teoria. 

Existem várias escolas de pensamento cientifico-filosófico que contribuíram 

para a constituição do pensamento cinematográfico, embora não seja nossa intenção dar 

conta de todas elas aqui. Temos ciência da dificuldade para localizar com maior 

precisão a longa e complexa história da institucionalização dos estudos de cinema, mas 

em razão dos enfoques majoritários dos estudos principais de cada época e dos objetivos 

da tese, propomos discutir os meandros da formação de uma disciplina acadêmica 

tomando o conceito de autoria como ponto fulcral com ênfase histórica entre as décadas 

de 1960 e 1980. Apesar dos posicionamentos político-ideológicos e posturas discursivas 

variadas, esses fatos e instituições, quando vistos em conjunto, formam um cenário 

 
no meio, dentro de um sistema produtivo ocasionado pelas tensões entre arte e tecnologia industrial, 

pleiteando a entrada do cinema na história da arte. A política dos autores foi convertida na bandeira da 

luta pelo estatuto artístico diante de uma parcela da intelligentsia europeia e americana, para quem o 

aparato cinematográfico significava apenas diversão e alienação. Essa política, já na década seguinte, 

repercute sua influência nos EUA quando surge a proposta de uma Teoria do Autor (Auteur Theory) 

elaborada por Andrew Sarris (2000), tendo sido publicada em 1962 na Film Culture, numa 

tradução/adaptação para a língua inglesa considerada problemática, como será discutido no capítulo a 

seguir. 
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favorável ao estímulo de embates teóricos que influenciaram a legitimação dos estudos 

de cinema no ambiente acadêmico nos quais destacamos a ideia de autorismo como 

pivô para algumas dessas transformações. 

Para Corrigan (2003, p. 96) o autorismo é um fundamento do pós-segunda 

guerra que emerge como razão para enaltecer o cinema por meio da escolha do 

diretor/autor como único criador do filme. Isto implica dizer que o autor de cinema é 

motivo de autenticidade e expressão pessoal, e serve como juízo para valorizar um 

produto artístico de origem industrial dependente de esforço coletivo. O ideário em 

torno do autorismo, embora sem consistência e estabilidade como teoria, vem se 

desenvolvendo como estímulo para empregar variados princípios teóricos-analíticos 

(em noções gerais sobre o estilo e mise-en-scène, ou acerca de temas que interpretam 

uma visão de mundo) para falar sobre os filmes e cineastas. A ideia é também 

relacionada às mudanças e oportunidades tecnológicas do cinema, com suas 

necessidades industriais e estratégias de mercado. Existem algumas assunções básicas 

sobre o autorismo e, para os efeitos desta tese, consideramos que um filme, 

independente de sua dimensão industrial e coletiva, tem valor agregado quando se 

destaca como produto criativo do cineasta, profissional que detém domínio sobre os 

procedimentos cinematográficos, observada a sua individualidade como marca e estilo 

expressivo. Isso equivale a reconhecer o diretor como artista genuíno. Uma 

demonstração empírica das implicações dessa noção se encontra nos festivais de cinema 

internacionais, sejam competitivos ou não. Da consagração à venda do autor na 

promoção dos filmes, o circuito de festivais transformou-se em habitat para circulação 

do cinema autoral. 

Mundo do cinema e festivais internacionais: reinos do autorismo é o título do 

segundo capítulo, e nessa direção somos guiados pela narrativa histórica da economia 

política e cultural dessa rede alternativa de distribuição e promoção do cinema mundial. 

Modelo consagrado pela repercussão de eventos como Cannes, Berlin e Veneza, que 

estabeleceram a formação de um circuito4. Trata-se de um fenômeno europeu que surge 

nos anos 1930, e pode ser compreendido pelo papel regulador da Federação 

Internacional da Associação de Produtores de Cinema (FIAPF), para classificação de 

critérios padrões destinados ao impacto econômico dos festivais internacionais 

estabelecidos em calendário anual. A ideia do circuito de festivais sugere a conexão de 

 
4 Ver mais em: http://www.fiapf.org/intfilmfestivals.asp  Acesso em 10/04/2019.  

http://www.fiapf.org/intfilmfestivals.asp
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uma rede formada por diversas entidades em um esforço coletivo para garantir a fluidez 

de um conjunto de atividades que envolvem desde profissionais dos “mundos do 

cinema”, numa referência emprestada dos “mundos da arte” de Howard S. Becker 

(1982), às agências governamentais, indústrias turísticas, patrocinadores corporativos e 

demais instituições da cultura e economia do audiovisual. Sendo parte estruturante da 

indústria cinematográfica global intermediada por várias empresas que reunidas podem 

garantir e assegurar seus negócios. 

Após a segunda guerra mundial, generalizou-se a compreensão de que o 

cinema autoral se estabeleceu no conturbado cenário geopolítico como uma dinâmica 

cultural entre países. Isto nos leva ao reconhecimento histórico da tensão existente entre 

a institucionalização do mercado do cinema de arte de origem europeia formatado como 

resposta à influência da indústria cinematográfica vista através do modelo americano. A 

saber, como pressuposto para interpretar maior convergência do que oposição entre arte 

e comércio. Por intermédio da formação de um circuito de festivais de cinema 

internacionais que a princípio surge para propagar indústrias nacionais de cinema. 

Reunidas sob o rótulo “cinema europeu”, estabeleceu-se um contraponto à influência do 

cinema americano. O cinema europeu elaborou sua identidade mediante um “paradigma 

de autonomia” (ELSAESSER, 2005, p. 23). No lugar da estratégia de divulgação em 

massa dos filmes por gêneros, e a opção de promover estrelas (atores/atrizes) 

cinematográficas seguindo o modelo comercial americano, elege o princípio do autor 

como unidade para a ideia de cinema nacional (a escolha do autor como representante 

do país) e cinema de arte (com formas estilísticas e parâmetros narrativos que se 

distinguem da narrativa clássica baseada em gêneros do cinema hollywoodiano, tendo o 

contexto institucional das salas de exibição para filmes de arte e os festivais 

internacionais como espaços de legitimação).  

A perspectiva acarreta na compreensão do cinema de arte como equivalente a 

uma modalidade de tipos diversos da cinematografia de impulso transnacional colocada 

por Rosalind Galt e Karl Schoonover (2010). O uso da terminologia “cinema de arte” 

implica reconhecer a relevância histórica e geopolítica para uso desta expressão. Sendo 

vista como uma espécie de moeda contemporânea para pensar sobre um conjunto de 

filmes heterogêneos que se aproximam em princípios estéticos e políticos, 

compartilhando modos de produção, circulação e recepção. Nossa intenção é interpretar 

o circuito como meio de ressonância cultural da autoria, descrevendo relações históricas 
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existentes desde a cadeia de produção à distribuição do cinema mundial, com ênfase na 

promoção, exibição e recepção dos filmes. Como um modelo encaixado na categoria de 

cinema de autor e no âmbito de um circuito voltado para festivais internacionais.  

Ao final deste capítulo propomos reunir as principais tendências e modelos 

recorrentes de filmes ligados ao conceito de “cinema de arte global” (GALT; 

SCHOONOVER, 2010), world cinema e a proposta do “autor global” (ELSAESSER, 

2016). Tal abordagem nos permite discutir uma espécie de taxonomia das formas do 

cinema de arte. Noção interpretada nesta discussão como uma categoria impura e 

síntese para compreensão do “cinema de arte como instituição” (NEALE, 2002). Ideia 

também relacionada a um “modo de prática cinematográfica” (BORDWELL, 2008) que 

destaca o epítome “filme de autor” como marca distintiva. Investigamos nesse cenário 

princípios relativos à legitimação e consagração do autor. Para tal empreitada, tomamos 

como referência a produção de pesquisadores como Marijke De Valck (2007) e Cindy 

Wong (2011) para construção teórica dessa ambientação. Sendo uma abordagem filiada 

à história cultural do cinema (BAEQUE 2010; DE VALCK, 2011; GALT e 

SCHOONOVER, 2010; FREY, 2016). 

Esse negócio de ser um autor como performance: star system, marca e os 

efeitos de assinatura do comércio autoral encerra a narrativa que apresenta o ciclo da 

concepção de autoria discutida na tese. Investimos na ideia de que o cineasta tem papel 

considerável na fabulação da história cinematográfica. Reafirmamos a proposta de 

Corrigan (2003), que observa o comércio do autorismo e o negócio do autor como 

estrela de cinema, e a proposição de Elsaesser (2012), que coloca a questão da autoria 

como arranjo conceitual para identificação de filmes na categoria blockbuster, em 

franquias assinadas por nomes como Steven Spielberg, James Cameron, e outros. Para 

destacar o autor como protagonista na história do cinema, relacionamos alguns nomes 

como Charles Chaplin, Alfred Hitchcock, Quentin Tarantino e Lars von Trier para 

observar o “diretor de cinema como superstar” (GELMIS, 1970). Tomamos emprestado 

o procedimento metodológico proposto por Frey (2016), sob a influência da semiótica, 

com interpretação de traços imagéticos e discursivos sobre autores, obras e demais 

elementos paratextuais (GENETTE 2009; GRAY, 2010) que repercutem na cultura 

midiática. Como recurso para alcançar os objetivos propostos pela tese, busca-se 

enquadrar a figura do autor/diretor como celebridade relacionada ao conceito de star-

system (MORIN, 1989; DYER, 1998) aproximando teorias diversas, na proposição de 
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uma “performance de autoria” (SAYAD, 2013; LONGOLIUS, 2016), com observações 

acerca do autor/diretor como celebridade que se consagra como marca.  

A ideia-chave que serve como abertura para análise deste terceiro capítulo é a 

discussão sobre o star system. Mas deslocamos a perspectiva dos atores e atrizes como 

estrelas para pôr em foco a condição de celebridade do diretor como representação 

artística-cultural. Acrescentamos observações sobre os desdobramentos da ideia de 

autoria como espécie de marca registrada para produtos cinematográficos. A noção de 

“marcas de autoria” é formulada pelo reconhecimento dos sinais de expressividade 

artística (estilística/poética) do autor de cinema observada por Steven Neale (2002) e 

David Bordwell (2008), associados a uma marca-assinatura (CORRIGAN 2003; 

ELSAESSER 2012) de rótulo comercial como fator resultante da indústria 

cinematográfica, que se aproxima da ideia de uma marca/branding (GRAY, 2010; 

KERRIGAN 2017), mais ou menos como a construção para identidade de marca no 

sentido da publicidade de produtos e empresas. De tal maneira sendo vista como uma 

marca posicionada de forma diferenciada para percepção do público. 

Entramos em um novo estágio para estudos das mídias, assimilando um campo 

conceitual que captura o espírito do tempo, tendo a internet e a convergência de meios 

como motivo para trazer o pensamento acadêmico para o centro da questão. Nessa 

direção, “qualquer enfrentamento do impasse teórico vivido hoje pelo cinema deve, 

portanto, ser buscado fora do cinema, nesse terreno flutuante de novos meios que se 

convencionou chamar de ciberespaço”. (MACHADO, 2007, p. 130). A cultura digital 

trouxe transformações em várias esferas sociais que não cabem nessa discussão. Em 

termos de produção e pós-produção, por exemplo, câmeras digitais e softwares de 

edição facilitaram e baratearam custos de execução; se olharmos para o 

desenvolvimento tecnológico do cinema como negócio vemos o desenvolvimento da 

tecnologia em 3D que propõe espetáculo de maior impacto para os espectadores das 

salas de cinema. Pensamos nas questões de suporte e distribuição, onde constata-se a 

proliferação de pequenas telas, e, por conseguinte a formação de uma espécie de 

videoteca universal, com disposição de arquivos e filmes mediados por downloads e 

serviços em streaming. Constata-se que a internet ampliou o acesso à cultura, dispondo 

recursos tecnológicos aparentemente ilimitados para circulação e produção de conteúdo. 

Além de permitir a expansão da cultura cinéfila e proporcionar maior contato e 

disponibilidade para os estudos de cinema que são beneficiados com as possibilidades 
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do digital, o ambiente digital reflete e cria significação na cultura com incidência sobre 

o próprio meio, obras, autores e audiência. 

A lógica que rege esta discussão relacionando a noção de autoria ao seu uso 

também como rótulo promocional é a de que se trata de um fato culturalmente 

consolidado e, à maneira dos fatos sociais5, com poder de influenciar modos de agir, de 

pensar e de sentir sobre os sujeitos da cultura. É fácil afirmar que a noção do autor de 

cinema foi sequestrada pela indústria cultural6, ainda que tendo em vista seus efeitos 

contraditórios, pois sua gênese voltava-se aos valores artísticos que se sobressaíam 

apesar das restrições dessa mesma indústria. Entendemos indústria cultural como o 

aparato institucional de que fazem parte os veículos de comunicação social destinados 

ao entretenimento público, o que inclui filmes e audiovisuais diversos, programas de 

televisão, jornais e revistas impressos, sites, e ainda, anúncios publicitários e músicas 

voltadas à cultura cinematográfica. Sua natureza é contraditória, conforme Morin 

(1997), de modo que tal indústria assimilou essa gênese contracultural e não tardou a 

usar as atribuições de autoria como instrumento publicitário. A assinatura de um diretor 

singular era e é cada vez mais vendida como produto, servindo como elemento de 

reconhecimento dos filmes para a audiência. Os festivais e a ideia de cinema autoral 

estabelecem princípios de distinção cultural dependentes da economia de atenção 

midiática e interesses comerciais. Nessa direção, as ideias de Bourdieu (2007) são como 

um guia para interpretar a questão sobre o mercado de bens simbólicos e a conversão de 

valores culturais em valores econômicos e sociais.  

A expectativa gerada pela publicidade e outras informações midiáticas sobre os 

filmes é algo recorrente também nos lançamentos literários, musicais, das séries de tevê, 

etc, e deve ser considerada nessa equação, pois toma-se a embalagem/apresentação dos 

produtos e a circulação de discursos e imagens como fatores que interferem na recepção 

dos produtos artísticos-culturais e de entretenimento (GRAY, 2010). Ao final, para 

ilustrar alguns pontos dessa narrativa construída em torno do autor de cinema, 

selecionamos objetos midiáticos como elementos de destaque na cultura digital. Tendo 

 
5 Para maior aprofundamento sobre fatos sociais, cf. DURKHEIM, Émile. As regras do método 

sociológico. São Paulo: Martins Fontes, 1995. [1ª pub. 1895] 
6 A expressão Indústria Cultural, na concepção de Adorno e Horkheimer (2002), tem ampla reverberação 

e confere uma problematização acerca da influência dos meios de comunicação no início do século XX 

como parte de uma abordagem filosófica sobre tipos de cultura (alta, popular e de massa) que sobressaem 

na modernidade.  
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como exemplos plataformas de serviços em streaming, tais como Mubi7, Netflix e 

ByNWR8, para explorar questões sobre o mercado atual de produtos audiovisuais ligados 

às noções de autoria. 

 

  

 
7 A cinemateca digital Mubi, por meio de assinatura, oferece filmes internacionais com destaque para o 

cinema autoral. Seu estilo é diferenciado, de perfil cinéfilo e oferta distinta para consumo; cada filme 

passa um mês à disposição do assinante, na lógica de renovação diária, enquanto um novo filme chega 

outro sai, distinguindo-se do modelo à La carte consagrado pelo Netflix. O site do Mubi também 

disponibiliza resenhas de filmes elaboradas pelos usuários; e possui editorial específico, The notebook, 

que apresenta artigos de críticos e pesquisadores acadêmicos sobre cinema. Ver mais em 

https://mubi.com Acesso em 10/04/2019. 
8 O ByNWR foi idealizado pelo cineasta Nicholas Winding Refn como parte de sua grife-assinatura como 

cineasta, o serviço é gratuito e foi criado em parceria com o Mubi. https://www.bynwr.com/ Acesso em 

10/04/2019. 

https://mubi.com/
https://www.bynwr.com/
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1. AUTORIA COMO PROTAGONISTA NOS ESTUDOS DE 

CINEMA: UMA REVISÃO CONCEITUAL 

 

Partimos para demarcação do vocábulo “cinema”, seguindo os passos 

propostos por Fábio Frazão (2018), apontando sete classificações para reconhecimento 

do porvir histórico da ideia de cinema no decorrer de mais de um século. A primeira 

noção sobre cinema surge a partir do cinematógrafo de Thomas Edison no final do 

século XIX, “derivada por sua vez da reunião dos vocábulos gregos kinema 

(movimento) com graphikos (gravura, elemento pictórico), significando obviamente 

‘imagem em movimento’”. (FRAZÃO, 2018, p.16). A segunda acepção é relativa ao 

“cinema como mídia”, interpretando-o como meio de comunicação de massa que surge 

na modernidade, “como uma base física e tecnológica empregada no registro e na 

difusão de informações” (FRAZÃO, 2018, p.22). Nessa capitulação, o cinema é 

também visto como espaço circunscrito à sala de exibição. Por exemplo, quando 

escutamos alguém dizer: “vou ao cinema”, referindo-se ao lugar social de experiência 

coletiva que define a ambientação das salas como espetáculo para o público, bem ao 

modo como criado pelos irmãos Lumiére. Por sua vez, a acepção de cinema também 

corresponde a uma indústria, definindo tanto a capacidade de o aparato tecnológico 

permitir sua expressividade artística quanto a exploração das possibilidades comerciais, 

tomando a noção do cinema como negócio.  

A ideia se estende ao “cinema como conjunto de uma determinada produção 

fílmica”, a saber, como o termo sugere um agrupamento descritivo para produções 

cinematográficas variadas, como caráter definitivo para situar movimentos estéticos ou 

ideológicos, “dentro do qual os filmes compartilham um certo combinado de códigos 

formais, princípios, temas, ligação histórica, temporal ou social em comum”. 

(FRAZÃO, 2018, p.30). Em especial, como será discutido neste capítulo, o cinema é 

visto como uma disciplina, “um campo de estudos teóricos, que se ocupa, 

certamemente, dos estudos de cinema”. (FRAZÃO, 2018, p.31). A concepção do 

“cinema como uma linguagem” nos leva à compreensão de uma noção geral mais 

voltada aos “teóricos, críticos e cinéfilos” que atravessam questões discutidas na tese 

para reconhecimento das noções de autoria como marca cinematográfica. Tendo em 

vista que o cinema produz enunciados como uma linguagem, sendo “amplamente capaz 

de comunicar ideias e sentimentos através de seus signos próprios” (FRAZÃO, 2018, p. 

33). Tais signos fílmicos são lidos como códigos linguísticos capazes de proporcionar 
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uma infinidade de arranjos técnicos-formais para alcance estético, e assim, aproximar-se 

dos fragmentos de realidade do mundo. Tal como visto em filmes do modo 

documentário, ou pela capacidade de abstrair-se da própria realidade, ou seja, por meio 

de recursos ficcionais distintos de representação. Na combinação de códigos imagéticos 

e sonoros que podem desconstruir a própria concepção de realidade mediante 

possibilidades criativas de universos imaginários, etc.  

Por isso é justo afirmar que o cinema possui um componente análogo 

à sintaxe dos sistemas linguísticos falados e escritos. Assim, se numa 

língua falada combinam-se palavras e elementos que atribuem uma 

estrutura e um sentido específico ao discurso, o mesmo pode ser feito 

no cinema, onde a maneira como os elementos estéticos e formais de 

um filme são agenciados permite igualmente lhe atribuir um 

significado ao seu próprio discurso, conferindo uma lógica própria no 

que ele tem a nos dizer. Por isso, embora Woody Allen, Tarantino e 

Zé do Caixão “falem” todos uma mesma grande linguagem 

cinematográfica, certamente cada um deles possui a sua própria forma 

de utilizar essa linguagem, cada um deles faz dela uso através de uma 

construção pessoal, resultando em discursos muitos distintos entre si. 

(FRAZÃO, 2018, p. 33). 

 

Tomando o sentido do “cinema como disciplina”, passamos à reflexão de uma 

época considerada pré-acadêmica em termos de estudos de cinema. Um período que 

durou de 1910 até os anos 1930, quando intelectuais europeus, artistas de vanguarda e 

cineastas foram pioneiros em apontar o meio cinematográfico como a mais moderna das 

formas artísticas. Tendo os primeiros ensaios sobre cultura popular e de massa sido 

elaborados por pensadores como Walter Benjamin9 (1994) e Sigfried Kracauer10 (2009) 

ou mesmo nas teorizações sobre a montagem cinematográfica por Sergei Eisenstein 

 
9 O filósofo alemão no ensaio A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica discute a ideia de 

“aura” (em sua dimensão política, religiosa etc) que acarreta na percepção da obra artística como algo 

único. Tal noção é afetada por causa de mudanças ocasionadas pelas tecnologias maquínicas de 

(re)produção surgidas no século XIX (leia-se fotografia e cinema) em relação aos objetos artísticos, 

sobretudo ligada aos fundamentos do aparato cinematográfico. Na narrativa criada pela tese a ideia de 

aura assemelha-se ao revestimento de bens simbólicos/valores intangíveis derivados do juízo de valor por 

parte da imprensa, crítica, dos estudos acadêmicos, das noções de mercado, da audiência, etc, que 

circundam o autor de cinema.  
10 Kracauer atuou como crítico de cinema nos anos 1920, cobrindo principalmente a produção alemã do 

período, mas também desenvolveu princípios teóricos com observações técnicas sobre o meio em seu 

desenvolvimento como linguagem, superando a noção de registro fotográfico da realidade através da 

montagem, etc; e problematizando a questão dos filmes como mercadorias diante de suas possibilidades 

artísticas, em sintonia com as ideias dominantes da época, com observações sobre características próprias 

do cinema e suas propriedades estéticas específicas. É fundamental ler a revisão histórica de Ismail 

Xavier (2017) para compreender a influência de textos canônicos da primeira metade do século passado, 

com destaque para produção de pesquisadores franceses, alinhando diferenças e estratégias entre teóricos 

de diferentes países. 
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(2002) e nos escritos sobre o cinema como arte por Riccioto Canudo11, dentre outros. 

No pós-guerra, identificamos um ápice de abordagens em publicações como Cahiers du 

Cinéma e sua atitude crítica nomeada política dos autores, uma ideia das mais influentes 

nessa trajetória. 

O estágio seguinte dos estudos de cinema, desenvolvido nos anos 1960, foi 

impulsionado pelo conceito de autoria com ênfase em pensamentos influentes como o 

estruturalismo, a semiótica, a psicanálise e o marxismo, que nortearam estudos na busca 

por legitimação acadêmica com rigor metodológico/científico. Nessa trajetória, 

considera-se a história dos estudos de cinema de perspectiva crítica anglo-americana, 

que estabelece como consenso a emergência da área na década de 1960 e sua 

consolidação nos anos 1980, tecendo comentários sobre o desenvolvimento de teorias e 

modelos de pesquisas com temas recorrentes vistos através de fases sucessivas que 

estabeleceram uma narrativa epistemológica sobre o campo acadêmico cinematográfico, 

tal como apresentado por Andrew Tudor (1985); Richard Dyer (1998); Dudley Andrew 

(2000); e David Bordwell (2005). 

 Partindo dos fundamentos dispostos em publicações renomadas historicamente 

no continente europeu entre as décadas de 1950 e 1970, editoriais como Cahiers du 

Cinéma, Screen e instituições como British Film Institute12 ajudaram a consolidar um 

intercâmbio de ideias influentes para os estudos de cinema se firmarem como disciplina 

nas universidades, sobretudo no Reino Unido e em solo americano13, espalhando-se 

 
11 Seus escritos não foram traduzidos para o português, sendo O manifesto das sete artes sua proposta 

mais influente. Canudo foi fundador da agremiação considerada como o primeiro cineclube, “clube dos 

amigos da sétima arte”, e um articulador pioneiro para o movimento da cinefilia despontar pela Europa, 

um diapasão para educação/formação do gosto da audiência que surgia com o desenvolvimento do novo 

meio. (XAVIER, 2017). 
12 O Instituto Britânico de Cinema – BFI- é considerado modelo institucional por excelência na Europa. 

(ELSAESSER, 2010; GRIEVESON; WASSON, 2008) Desde sua fundação em 1933, influencia razões 

econômicas e políticas culturais do cinema e audiovisual no Reino Unido, atuando por meio de um 

conjunto de entidades ligadas à cultura, desdobrando-se em departamentos educacionais, até editoriais de 

livros e publicações especializadas, além de oferecer produtos culturais tais como coleções em DVD e 

Bluray; a instituição mista (pública/privada) compõe as mais variadas atividades profissionais da área, 

percorrendo a cadeia da produção à distribuição, do arquivismo aos festivais. Ver mais em 

http://www.bfi.org.uk/ Acesso em 10/04/2019. 
13 Universidades californianas foram as primeiras a oferecer cursos de cinema em meados da década de 

1930, também ligados ao interesse de rádio e tevê, com um perfil profissional voltado a formação técnica-

artística para demanda social dos meios de comunicação e empresas que proliferavam no período. Apesar 

dos estudos de cinema só se desenvolverem institucionalmente nos EUA em torno de 1959 com o 

surgimento de associação nomeada Sociedade de Cinematologistas (The Society of Cinematologists – 

SOC), acompanhando o movimento francês da “filmologia” firmado no velho continente nos anos 1940. 

Em 1968 a associação se torna Sociedade para Estudos de Cinema (Society for Cinema Studies), década 

na qual emerge os estudos de cinema no meio acadêmico. Em 2003, a entidade muda nomenclatura mais 

http://www.bfi.org.uk/
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para além desses continentes. Jack Ellis (apud POLAN 2007, p. 4) aponta três fatores 

determinantes para os estudos de cinema emergirem a partir dos anos 1960: (1) o 

autorismo; (2) a chegada da televisão que favoreceu a educação de espectadores na 

cultura audiovisual; e (3) os movimentos políticos e sociais com ênfase nos direitos 

civis que eclodem pelo mundo, tendo os jovens como protagonistas do ideário que toma 

o cinema como representação de rebeldia, ao questionar valores impostos pelo status 

quo. 

Em um terceiro estágio, desenvolvido entre 1975 e 1995, as correntes de 

pensamento mais expressivas foram os estudos culturais e “a teoria de posição 

subjetiva”, como exemplos que se encaixam no modelo da “grande teoria” criticado por 

David Bordwell (2005, p. 26), por causa de “suas reflexões sobre o cinema produzidas 

dentro de marcos teóricos que têm como objetivo a descrição ou explicação de aspectos 

bastante amplos da sociedade, da história, da linguagem e da psique”, em detrimento 

das “pesquisas de nível médio” defendidas por ele, (BORDWELL, 2005, p. 64) com 

padrões mais modestos de “estudos empíricos de diretores, de gêneros cinematográficos 

e de cinemas nacionais”, correspondendo às abordagens mais tradicionais de natureza 

histórica, reforçadas por análises relacionadas ao contexto sociocultural. “As indagações 

‘nível médio’ parecem dissolver os limites tradicionais entre estética, instituições e 

recepção cinematográfica”. (BORDWELL 2005, p. 68). Assim, sugere um modelo de 

pesquisa que “independe de qualquer pressuposto filosófico sobre subjetividade ou 

cultura, ou de qualquer pressuposição metafísica, política, epistemológica (em resumo, 

de qualquer comprometimento com grandes teorias)”. (BORDWELL, 2005, p. 70).  

O ensaio Estudos de cinema hoje e as vicissutudes da grande teoria14 

(BORDWELL, 2005) se apresenta como modelo para retrospectiva crítica sobre a 

formação dessa disciplina, apresentando um panorama histórico sobre o 

desenvolvimento do pensamento cinematográfico no ambiente acadêmico, destacando 

 
uma vez, acompanhando as exigências de pesquisas que compreendem a evolução do meio em contato 

com outras tecnologias, como por exemplo, relacionando tevê, vídeo e internet, assumindo os termos de 

uma Sociedade para Cinema e Estudos da Mídia (Society for Cinema and Media Studies – SCMC). 

(GRIEVESON; WASSON, 2008). Se analisados em um panorama mais amplo, os estudos de cinema 

possuem longa trajetória e apresentam características específicas à cada país e cultura; todavia, assume-se 

o modelo anglo-americano como o mais influente nesta discussão. 
14 Publicado em 1996, esse texto tem como objetivo descrever criticamente o panorama histórico dos 

estudos de cinema nos EUA entre as décadas de 1960 a 1990. Na introdução do primeiro volume de 

Teoria Contemporânea do Cinema, Fernão Ramos afirma sobre o ensaio de Bordwell: “O tom ácido e 

irônico que percorre esse texto lhe dá um sabor especial, depois repetido sem tanto sucesso por outros 

autores”. (RAMOS, 2005, p. 14). 
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que uma reflexão pode ser vigorosa na descrição e interpretação de evidências sem 

exagerar nos apelos teóricos. Suas observações se impõem como uma crítica à 

hegemonia acadêmica da “grande teoria”, que dominou o período dos anos 1970 até 

meados de 1990, com esse apanhado teorético que abarca dos estudos culturais, numa 

linha que mais parece servir aos objetivos das agendas políticas dos pesquisadores, às 

pesquisas de aporte teórico que abrangem da psicanálise à semiologia associadas à 

pretensão hermenêutica que impera na análise fílmica.  

Atualmente, o campo dos estudos de cinema alcançou amplitude de temas, 

métodos e teorias, que abarcam desde a razão tecnológica à estética do meio. Seja em 

relação às outras artes e mídias, ou pela compreensão das características próprias do 

meio, nas discussões sobre questões fílmicas imagéticas e sonoras. Por sua vez, se 

atualizam pesquisas acerca do suporte fílmico, da película ao digital, levando em 

consideração a evolução do aparato tecnológico de imagem e som que incide na 

percepção estética. Essas noções perpassam análises tradicionais dos filmes até exames 

sobre a subjetividade do espectador diante do texto cinematográfico e o contexto 

sociocultural, político e econômico, estendendo-se sobre a dimensão histórica e 

constitutiva das práticas e modos de produção, circulação e recepção que correspondem 

aos produtos cinematográficos atuais. (GRAY, 2010; ANDREWS, 2014; FREY, 2016). 

“Na era da pós-teoria, a investigação verticalizada e focada em temas específicos 

desponta como nossa melhor aposta para a construção de um debate acadêmico que 

promova o efetivo avanço do conhecimento”. (BORDWELL, 2005, p.70). 

Diante das reflexões levantadas aqui é relevante considerar alguns efeitos do 

emprego de determinada terminologia sobre o tema, a começar por authorship, que se 

traduz como autoria, conceito-chave para a representação institucional do autor, 

epicentro dessa discussão. Com propósitos culturais e econômicos, a definição de 

autoria incorpora a responsabilidade da criação mediante um nome no âmbito legal e 

institucional. Ou seja: tem a função de qualificar uma produção artística, científica, 

técnica ou filosófica, pois define condição de autenticidade e referência para 

determinada obra. Os termos em língua estrangeira auteur e author são equivalentes, 

embora o contexto histórico e cultural dos valores artísticos construídos entre França e 

Estados Unidos seja repleto de sutilezas. O emprego de auteur intenta distinguir a 

proeminência do diretor no cinema, enquanto author evoca o autor de peças literárias. 

Tais diferenças são sutis, mesmo quando contextualizadas historicamente, pois só se 
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sustentam e distinguem claramente pela etimologia do francês e inglês; assim, 

empregamos autor como síntese para ambos os termos. A expressão La politique des 

auteurs (A política dos autores) é considerada marco discursivo para essa reflexão, 

embora jamais tenha sido bem explicada pelos próprios redatores da Cahiers, como se 

discutirá adiante. 

O termo autorismo, derivado de auteurism ou authorism, é definido por Robert 

Stam no sentido de um estatuto do autor como produto de uma formação cultural “que 

incluía revistas de cinema, cineclubes, a Cinémathèque Française e os festivais de 

cinema” (STAM, 2003, p. 102), como um sentimento que floresceu nos espaços da 

cinefilia e crítica francesa em meados do século passado, espalhando-se mundialmente. 

O fenômeno gira em torno de um conjunto de valores e afetos envolvendo o diretor 

considerado autor como parte ressonante da cinefilia associada aos valores constitutivos 

do cinema como arte. Sua constituição abarca noções históricas sobre princípios 

artísticos que escolhem o cineasta como interface para representação do meio nascido 

sob a égide industrial, sendo, ao mesmo tempo, uma reação a essa origem, pois, em 

“suas manifestações mais extremadas, o autorismo pode ser visto como uma forma 

antropomórfica de amor ao cinema” (STAM, 2003, p. 107). Tal expressão também 

remete aos desenvolvimentos de premissas teóricas a partir dos anos 1960, com a defesa 

do crítico Andrew Sarris15 na elaboração de sua Teoria do autor (Auteur theory) sob a 

influência da política dos autores. No final desta década e começo dos anos 1970, surge 

outra proposta de uma Teoria do autor (Author theory) na Inglaterra elaborada por Peter 

Wollen (1972), numa tentativa de maior embasamento teórico e legitimação acadêmica 

envolvendo a ideia de autorismo somada à abordagem do estruturalismo com influência 

de Lévi-Strauss. Esta questão será discutida adiante como fator condicionante para os 

tensionamentos entre as noções de crítica, autoria, cinefilia e teorias acadêmicas. 

Consideramos fundamental revisar a história deste conceito, tendo em vista sua 

problematização teórico-metodológica em publicações de caráter científico-filosófico. 

O autorismo tem especial relevância em muitas análises fílmicas, que identificam o 

signo autoral em variadas circunstâncias, distinguindo marca/assinatura com propósitos 

diversos em formulações que perpassam as obras de muitos teóricos. Nos propusemos, 

 
15 Sarris publicou pela primeira vez o ensaio Notas sobre a Teoria do Autor em 1962, revisitando sua 

proposta na década seguinte, em 1977, com o título The Auteur Theory Revisited publicado na revista 

American Film 2, no. 9 (july/august 1977) do Instituto Americano de Cinema – American Film 

Institute/AFI.(WEXMAN, 2003). 
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assim, discutir e avançar em pesquisas que classificam diferentes modos e abordagens 

conceituais acerca do autorismo, como as de John Caughie (1981), Stephen Crofts 

(1998), Janet Staiger (2003), Virginia W. Wexman (2003), Thomas Elsaesser (2010; 

2016) e Barrett Hodsdon (2017), dentre outros pesquisadores que desenvolveram 

reflexões sobre a premissa da autoria.  

Janet Staiger (2003) atenta para duas problemáticas nas abordagens sobre 

autoria que se desenvolveram no século passado. A primeira é relacionada ao 

pensamento pós-estruturalista que altera percepções sobre o indivíduo como agente, 

reforçando dúvidas sobre autorrepresentação, com observação de análises externas para 

obter explicações que ultrapassam supostas razões intencionais do autor de cinema na 

interpretação da obra. Isto levanta questionamentos matizados por duas ideias matrizes 

na discussão acerca da produção e recepção textual surgidas em discussões literárias nos 

anos 1960. Nas reflexões sobre as “funções do autor” em “O que é um autor?” 

(FOUCAULT, 2006) e “o nascimento do leitor” em “A morte do autor” (BARTHES, 

1998). A segunda problemática apontada por Staiger (2003) se dá pela proeminência da 

sociedade midiatizada no mercado de ideias, deflagrando a percepção sobre a “múltipla 

autoria colaborativa do sistema de produção”, compreendida também pela questão da 

intertextualidade que incorpora variadas camadas textuais fílmicas (influência das 

convenções de gênero e apropriações dos fundamentos estéticos-políticos de obras 

pregressas que constituem as representações artísticas-culturais). Somada às leituras 

intertextuais (a questão das estrelas de cinema e ainda por causa dos vários tipos de 

paratextos que influenciam a interpretação textual fílmica ligada aos modos de produção 

e recepção, etc) vistas como fatores para análises dos filmes que enriquecem a 

problemática da autoria feita por uma descendência de múltiplas vozes difíceis de 

rastrear. “Contudo, a autoria é importante” (STAIGER, 2003, p. 27). 

Consideramos o autorismo como o ethos da cinefilia e atualmente são 

reconhecidos vários tipos de cinefilia (ELSAESSER 2012; BALCERZAK; SPERB, 

2009; DE VALCK; HAGENER,2005) que acompanham o porvir histórico relacionado 

às fases tecnológicas do cinema como instituição. As definições correntes giram em 

torno de uma “cinefilia clássica”, que vigora nas décadas de 1950 a 1960, e consolida 

“uma história cultural do cinema” (BAECQUE, 2010). A primeira fase é sucedida no 

final dos anos 1970, e início dos 1980, por uma “segunda geração da cinefilia” com a 

chegada do VHS que oferece substituir a sala de cinema pela intimidade dos filmes em 
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casa; fase sobreposta pelo advento do DVD, com acréscismo de recursos extras sobre a 

produção, nos comentários dos diretores etc. Tais mudanças impulsionaram ofertas 

mercadológicas e demandas do público entre os anos 1990 e 2000. Já no começo do 

milênio, a internet transforma a relação entre espectadores, cinema e novas mídias. Com 

a disposição de uma espécie de filmoteca virtual aparentemente infinita e universal. 

Consequentemente, despontam atividades da crítica, amadora e profissional, com a 

utilização de recursos audiovisuais, ritualísticas em blogs, fóruns, redes sociais, e a 

consolidação do mercado para filmes de nichos específicos na oferta de subgêneros 

cinematográficos, domínio dos fãs, etc. Esta nova encarnação cinéfila é comumente 

chamada de “nova cinefilia” ou “cibercinefilia”. Outro conceito fundamental nessa 

discussão é o de mise-en-scène, “um termo que significa tudo, e nada ao mesmo tempo” 

(MARTIN, 2014, p. 1), sendo apontado por Adrian Martin (2014) como “mística da 

cultura cinéfila”, e sua principal ferramenta crítica-analítica. Trata-se de uma noção que 

conjuga composição formal, conteúdo narrativo e encenação para descrever e interpretar 

características da obra que incidem sobre a percepção estética do autor de cinema. 

Apesar das controvérsias que a eleição da autoria como categoria analítica para 

um filme possa produzir, um dos motivos de seu êxito e permanência na cultura se deve 

à versatilidade de seu princípio metonímico, sua capacidade de fazer tomar o autor pela 

obra, ou de sua sinédoque, em que a parte (sujeito) representa o todo (cinema). Com 

isso, evidentemente, se alinha o reconhecimento de que a noção de autoria permite 

adicionar aos filmes valores como autenticidade, expressividade artística, estilo etc. A 

questão que se impõe, diante disso, é como se podem obter formulações teóricas com 

premissas consistentes e aplicação geral com base em descrições figurativas e 

valorações demasiado subjetivas? Ou as formulações teóricas obtidas tenderiam a ser 

inconsistentes e de aplicação irrelevante, pouco se prestando a elucidar os fenômenos 

que tentam explicar? 

 

1.1. Origens da noção de autoria: entre a concepção do cinema de arte, as 

primeiras teorias do cinema, e a formação cultural da cinefilia (1900-1960) 

 

É oportuno contextualizar e problematizar os princípios que se formam como 

pilares para constituição dos temas e conceitos discutidos na tese. Entendemos que o 
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sentido geralmente atribuído à expressão arte16 é permeado pelo legado renascentista e 

romântico que sobrecarrega e compromete sua definição atual. Na mesma proporção em 

que o significado pode ser fragilizado pelos julgamentos subjetivos da estética 

contemporânea – “isso é arte, enquanto isto não é”. De maneira geral, a experiência da 

arte pode ser compreendida situando três instâncias que definem uma 

expressividade/manifestação de teor artístico, a saber, quando são problematizadas 

categorias conjugadas mediante noções como (1) técnica (o modo de 

elaboração/composição artística determinada pelas tecnologias e suportes), (2) estética 

(como a arte é percebida e interpretada pelo repertório conceitual disponível ao alcance 

da recepção) e (3) poética (o campo de subjetividade do artista, aquilo que é observado 

como supostas intenções do autor e o alcance da obra como produção de sentido). 

Exemplo paradigmático dos conflitos relacionados à classificação e 

categorização da arte na modernidade são os ready-mades, peças artísticas apropriadas e 

ressignificadas a partir de objetos “já prontos” de natureza industrializada, como uma 

reação irônica à tradição e valores institucionais da arte perpetrada pelo Dadaísmo; 

exemplo maior foi o de Marcel Duchamp que inverteu a posição de um urinol, assinou o 

objeto com o pseudônimo R. Mutt e o intitulou como Fonte (1917). Tal conceito pôs em 

xeque noções tradicionais ligadas às definições sobre arte e o contexto de sua produção 

e recepção, distendendo os princípios relacionados à (1) técnica, neste caso, tensionando 

ou mesmo suprimindo sua elaboração e execução; quanto à (2) estética, serviu como 

estímulo para novas percepções aflorarem sobre a concepção e o significado da obra 

para o espectador; e na instância (3) poética, expandiu as possibilidades conceituais 

sobre o fazer artístico e sua capacidade de produção de sentido, ocasionando numa 

revolução para a arte moderna. É notória a frase do dadaísta: “arte é aquilo que o artista 

diz ser arte”, citado pelo historiador e crítico Ernest Gombrich (1994), como ideia 

relativizada em sua discussão Sobre arte e artistas, quando escreveu na introdução de 

seu mais notório livro, A história da arte, a frase: “Nada existe realmente a que se possa 

dar o nome arte. Existem somente artistas” (GOMBRICH, 1994, p. 15). 

 
16 A expressão arte é uma noção construída historicamente e a percepção do artista como autor remete à 

literatura europeia do período romântico desenvolvido por escritores ingleses, franceses e alemães. O 

livro Author Inc, de Glass (2010), discute a reverberação do ideário sobre arte como conceito de origem 

eurocêntrica que parte do Renascimento e atravessa os períodos do Romantismo à Modernidade para 

pensar na formação e popularização da figura do autor na cultura literária americana entre os séculos XIX 

e XX. 
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Para avançar na discussão, optamos por investir na delimitação e compreensão 

da arte17 cinematográfica especificando as contingências particulares de sua história. 

Como tentativa de elevar o status cultural do cinema, aproximando-se da tradição das 

belas artes, discussões sobre a capacidade tecnológica do meio de assimilar as 

expressões artísticas pregressas serviram nas primeiras décadas da história cultural do 

cinema para enaltecer o potencial de uma nova estética, em uma época definida por 

Ismail Xavier (2017) como culto do “idealismo estético” da sétima arte. Mas para nos 

conduzir ao escopo da tese delineada neste capítulo, optamos pela abordagem do 

contexto institucional do cinema de arte. (NEALE, 2002; BAUMANN, 2007; 

ANDREWS, 2014).  

David Andrews (2014) teoriza sobre a noção do cinema de arte como 

instituição, conjecturando sobre uma categoria difusa e expansiva que envolve desde 

alguns modos de produção independentes, à estratégia de distribuição e recepção dos 

filmes. Por meio de um conjunto de entidades discursivas que legitimam modos de 

leituras e práticas cinematográficas, reforçando ideia defendida por Steve Neale (2002) 

no influente artigo Cinema de arte como instituição18. Andrews (2014) também discute 

as dificuldades para definição do conceito que envolve arte e cinema, destacando que 

não se fala em música de arte, pintura de arte, ou literatura de arte, do mesmo jeito 

como se emprega a noção de cinema de arte. Por isso considera incongruente, até 

contraproducente, insistir em separar a legitimação artística das exigências comerciais 

diante do complexo sistema institucional do cinema contemporâneo.  

Nesta definição, o cinema de arte é algo que se desdobra em um 

evento super-genérico no qual artistas, promotores e audiências 

tipicamente rejeitam uma ideia desvalorizada e comercializada de 

filmes como veículos para gêneros. Filmes assinalados por essa 

categoria geralmente asseguram seu status através de meios 

institucionais, ou por meio de contextos confiáveis em processos de 

canonização. O complexo resultante tem atormentado acadêmicos 

com problemas de definição similares àqueles que frequentemente 

amarguravam os filósofos da arte na tentativa para definir “arte”. 

(ANDREWS, 2014, p. 13. Tradução nossa19.). 

 
17 Com a finalidade de melhor definição para arte pertinente ao cinema, cf. AUMONT, Jacques; MARIE, 

Michel. Dicionário teórico e crítico do cinema. Tradução: Eloísa Araújo Ribeiro. Campinas, SP: Papirus, 

2010. 
18 No original: Art cinema as institution. 
19 No original: In this definition, art cinema is an unfolding, super-generic event in which artists, 

promoters, and audiences typically reject a devalued, commercialized idea of the movie as a genre 

vehicle. Movies assigned to this category often secure their status through institucional means or through 
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Para compreender a ideia do cinema de arte como instituição, ressaltamos três 

fatores comuns que a sociologia da cultura costuma atribuir à explicação dos valores 

artísticos-culturais: o primeiro é um espaço oportuno (neste caso, a história da 

institucionalização do cinema de arte como fenômento sociocultural constituído entre 

Europa e EUA), o segundo fator são os recursos e atividades institucionalizadas 

(discursos da crítica em publicações especializadas; os festivais internacionais; e os 

desdobramentos dos estudos de cinema no meio acadêmico); e o terceiro aspecto 

encontra-se na intelectualização através dos discursos (criação e difusão dos valores 

sobre arte oriundos da cultura cinematográfica). Portanto, esse processo é determinado 

por uma cadeia de instituições que consagram ideais relativos à legitimação artística, 

estabelecendo critérios e parâmetros para distinção e avaliação cultural. (BAUMANN, 

2007, p. 14). 

Baumann (2007) apresenta pressupostos explicando as dinâmicas culturais 

entre acontecimentos e instituições que influenciaram a validação dos discursos sobre 

arte na cultura americana, tomando como contrapartida o mesmo fênomeno em alguns 

países europeus, como França, Alemanha, Inglaterra e Itália. Mesmo considerando 

particularidades de cada país, percebe-se que mediante duas grandes categorias reunidas 

por eventos e acontecimentos históricos aparecem pontos em comum. Podem-se reunir 

alguns acontecimentos conjugados numa primeira categoria, com (1) o surgimento dos 

festivais na década de 1930 na Europa, assim como nos EUA em menor número. 

Constituindo uma fase primária que estabeleceu o formato dos eventos como vitrines 

para os cinemas nacionais que se projetavam como indústria. No pós-guerra, foi 

instaurada uma fase seguinte com a proposta dos festivais como protetores do cinema 

artístico, elegendo a figura do autor de cinema como representante de uma 

cinematografia que buscava se diferenciar do cinema hollywoodiano (DE VALCK, 

2007). Essas tensões influenciaram aspectos ligados (2) ao desenvolvimento da cultura 

do cinema (film culture) até posterior consagração dos estudos de cinema (film studies) 

nas universidades nos anos 1960 em diante; (3) esse fenômeno cultural atravessado pela 

dicotomia entre arte e indústria terá como consequência a promoção dos diretores como 

autores do cinema em ambos os continentes em períodos próximos nas décadas de 1960 

e 1970.  

 
context-reliant canonical process. The resulting complexity has plagued art-cinema scholars with 

problems of definition similar to those that once plagued philosophers of art bent on defining “art”. 
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Uma segunda categoria de pressupostos para teorizar sobre a 

institucionalização do cinema de arte é definida no imediato pós-guerra: (1) com  as 

mudanças nos modos de produção influenciadas por renovação tecnológica, estética e 

política; (2) a virada econômica em direção às salas de arte, que se desdobraram em 

espaços para cinema cult e independente; (3) e como consequência, desponta a 

economia das “produções de prestígio”; (4) concomitante às transformações em relação 

a censura nos EUA; (5) acrescidas por mudanças significativas nos filmes dos anos 

1960, com o estímulo do mercado para uma geração de diretores americanos 

despontarem nos termos da crítica como autores em uma Nova Hollywood20, ocasião de 

resposta impulsionada pelas estratégias dos festivais internacionais, que consagraram o 

cinema de arte europeu como marca do autor – numa discussão que será retomada 

posteriormente (BAUMANN, 2007, p. 54). 

Baumann (2007) afirma que boa parte dos intelectuais americanos 

desprezavam o meio cinematográfico em seu surgimento, enquanto o interesse da 

inteligentsia europeia desde as primeiras décadas era crescente. O contexto histórico 

relacionado à política cultural e os valores artísticos constituídos no velho continente 

comumente ressaltam a simbologia erudita que paira em torno da cultura europeia e 

seus movimentos estéticos, políticos etc. Os filmes considerados mais artísticos das 

primeiras décadas21 estão ligados aos movimentos que eclodiam na Europa, como por 

exemplo, os filmes vanguardistas elaborados por artistas envolvidos com o Surrealismo, 

como Salvador Dalí e Luis Buñuel  em Um cão andaluz (1929); o Dadaísmo com 

Marcel Duchamp e seu Anemic Cinema (1926), e do Expressionismo com o filme de 

Robert Wiene O gabinete do Dr. Caligari (1920), dentre outros. Enquanto que nos 

Estados Unidos durante as décadas de 1920 e 1930 se fortalecia o “sistema dos 

 
20 A expressão Nova Hollywood é um epítome lançado pela crítica para reunir um conjunto heterogêneo 

de cineastas que despontaram entre as décadas de 1960 e 1970 nos Estados Unidos, considerando o 

imaginário de “artistas rebeldes contra o sistema”, com observações sobre ousadias temáticas, de cunho 

político e social, e exploração de inovações estéticas registradas com talento por nomes como Arthur 

Penn, Dennis Hopper, Robert Altman, Peter Bogdanovich, Martin Scorsese, Francis Ford Coppola, dentre 

outros. A ideia é também pensada como estratégia de mercado que supostamente oferece maior liberdade 

criativa aos diretores, sendo contrapartida aos procedimentos europeus de consagração do cinema autoral 

nos festivais internacionais, com o intuito de legitimar cineastas como representação artística do cinema 

americano (ELSAESSER, 2012). 

21 Para efeitos dessa discussão, passamos ao largo da cinematografia do primeiro cinema considerada 

clássica, com obras como as dos irmãos Lumière e George Mélies, ou mesmo em filmes decisivos como 

referência para o desenvolvimento do cinema como linguagem, caso da obra de Edwin Porter e D. W. 

Griffith para ficar apenas nos exemplos de franceses e americanos respectivamente, isto sem falar na 

produção de outros países e cineastas relevantes na história do cinema. 
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estúdios”, instituindo filmes de gêneros e convenções de apelo popular, fato que 

transformou o país no modelo de indústria cinematográfica de maior repercussão global. 

(DECHERNEY, 2013). 

Nesse panorama é relevante destacar a “guerra de copyright em Hollywood”, 

que se desenvolveu desde a época de Thomas Edison, sendo considerada uma questão 

crucial para compreender a dimensão industrial do cinema americano, como relata Peter 

Decherney (2013), sobretudo nas primeiras décadas do século XX. Com disputas 

relacionadas às máquinas e subsequentes brigas por patentes, levando até às discussões 

sobre plágio e apropriação indevida de obras, por exemplo, advindas da literatura e dos 

próprios filmes; além de outras questões que não serão exploradas nessa tese, como o 

combate à pirataria que existe desde o começo da indústria nos mais diferentes suportes 

e que se tornou algo complicado pela cultura digital. Decherney (2013) apresenta um 

panorama histórico que descreve a questão da propriedade intelectual e dos direitos 

autorais e morais dos filmes a partir das batalhas legais que ajudaram a definir o estatuto 

cinematográfico em confronto com novas tecnologias e o desenvolvimento do mercado. 

Ressaltamos que, até os 1950 nos EUA, o produtor era visto como “dono do 

filme”, esses conflitos relacionados à noção do diretor como autor no cinema foram 

impulsionados pelo desenvolvimento da televisão no mesmo período, com a 

necessidade de adequação dos filmes à censura e outras exigências da tevê, por 

exemplo, com a realização de cortes nos filmes para dar entrada aos intervalos 

comerciais; ocasionando em diferentes versões que comprometem a “visão artística” do 

diretor e a integridade da obra, promovendo disputas jurídicas relacionadas às questões 

de autoria e direitos morais do filme, estendendo-se a discussões mais amplas sobre a 

história e a constituição da indústria do audiovisual. No capítulo Autorismo em 

julgamento (Auteurism on trial), é apresentado o contexto sociocultural, político e 

econômico que estimulou disputas profissionais, especialmente dos diretores e atores, 

também representados por guildas e associações, contra os estúdios de cinema. A lei 

antitruste surge em 1948 determinando o desmantelamento do “sistema dos estúdios”, 

quando vigorava poder absoluto sobre todas as etapas, da produção à exibição nos 

cinemas, numa época de controle corporativo representado pela figura do produtor e o 

proprietário dos estúdios; vistos em conjunto, esses eventos configuraram 
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transformações para o estatuto do diretor como autor de cinema começar a se consolidar 

com maior ênfase nos anos 1960 nos EUA22. 

À medida que um filme é dependente de recursos econômicos, e determinado 

pelo trabalho em conjunto que vai da atuação à cinematografia somada aos elementos 

de pós-produção, dentre outros aspectos, tenta-se definir um expoente que incide no 

resultado final. Por se tratar de um produto criativo de complexa produção, e 

dependente ainda de outras atividades para sua distribuição e circulação, isso tudo 

compromete a observação de um filme como algo difícil de avaliar sem a cooperação de 

muitos profissionais trabalhando em seu entorno. Se levarmos em consideração que a 

noção de autoria trata de uma expressividade discursiva que incide nos aspectos de 

produção e recepção de um filme compreende-se o caráter da manifestação de um 

imaginário.  

É interessante notar que as primeiras reações de parte do público em relação ao 

cinema nascente eram de incompreensão como arte, o que ocorreu também com a 

fotografia, que demorou a ser reconhecida como expressividade artística. Ambos os 

meios nasceram estigmatizados pela origem industrial; o cinema, além disso, também 

foi desde o princípio formatado como entretenimento e diversão popular, o que os 

filmes hollywoodianos representam em âmbito mundial e os filmes considerados como 

arte negariam. Pela própria variedade de filmes de arte, que transitam entre princípios 

do realismo Rosseliniano à fantasia Felliniana, da austeridade formal de Dreyer e 

Bergman à extravagância visual de Bertolluci. Ou mesmo pela forma convencional para 

contar histórias como Truffaut e nas experimentações narrativas mais radicais de 

Resnais e Godard. (NEALE, 2002). A variedade de estilos do cinema de arte europeu 

está contida tanto nas infraestruturas econômicas como nos modos de commodity-

predominante de produção, distribuição e exibição cinematográficas. Logo, a relativa 

constância de elementos estilísticos ou temáticas recorrentes no cinema de arte é notada. 

Mesmo quando as marcas de enunciação são heterogêneas, elas tendem à unificação e 

estabilização dentro de um espaço institucional que as lê e localiza de maneira 

homogeneizada. Isto é, cada marca pode servir igualmente como sinal do autor que 

mobiliza o sentido de acordo com a commodity-estabelecida pelas práticas da produção 

à recepção da obra. Desta forma, “a marca do autor é usada como espécie de marca 

 
22 A ideia de copyright – direito de autor – difere pela maneira como cada país entende e investe em um 

filme como mercadoria. Para saber mais ver HODSDON (2017); LEMOS; SOUZA; MACIEL (2010); 

ELSAESSER (2005); PARANAGUÁ; BRANCO (2009). 
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publicitária, para marcar e vender o produto fílmico”.  (NEALE, 2002, p. 105. Tradução 

nossa23). 

Diante das reflexões colocadas por Neale (2002) e Bordwell24 (2008) sobre a 

noção de autoria como princípio para identificação, marca de expressividade e unidade 

do cinema de arte, é interessante situar as ideias de Andrew Tudor (1985), para 

problematizar sobre o que de fato constitui uma teoria de cinema25, partindo de uma 

reflexão comparativa entre a produção discursiva dos primeiros teóricos e ensaístas, 

com asserções gerais acerca do meio dispostas de maneira lógica e sistemática. Tudor 

(1985) ressalta algumas diferenças, sendo os teóricos reconhecidos pelo uso rigoroso de 

suas metodologias científicas e “pela acentuação do sistemático”, tendo como 

contraponto os ensaístas que, inclinados às reflexões generalizadas acerca do cinema, 

escreveram sobre cinema no século passado. Ensaístas foram impulsionados pelo 

sentimento cinéfilo de valorização do cinema como arte. Mesmo reconhecendo que 

ambos os tipos de escritores, e suas respectivas produções discursivas, tenham 

empregado o critério lógico de sistematização para oferecer cada qual a seu modo 

pensamentos que agregam à constituição do conhecimento cinematográfico. 

Em particular, o que é que tradicionalmente tem sido entendido pela 

expressão “teoria do cinema”? Há dois livros muito conhecidos que 

têm precisamente este título, mas nenhum deles é claro no que 

respeita à “teoria” em questão. Um, o de Bela Balazs, é uma colecção 

de fragmentos gerais e, muitas vezes, datados, só tenuamente 

interligados. O outro, de Kracauer, é uma tentativa incrivelmente 

desesperada para justificar o cinema realista como perfeição estética. 

A única coisa em comum – em retrospectiva, o mais baixo 

denominador das suas “teorias” – é o desejo de fazer afirmações 

gerais sobre o cinema. Avançar propostas que transcendam filmes 

específicos e aplicá-las ao cinema em geral. Tal como Eisenstein, 

Balazs expressa-o da forma mais intensa no seu confessado interesse 

pelas “leis intrínsecas do desenvolvimento” da arte, ainda que na 

 
23

 No original: the mark of the author is used as a kind of brand name, to mark and sell the filmic 

product.  

 
24 David Bordwell (2008) apresenta a noção da “poética do cinema” como um sistema de interpretação e 

define o “cinema de arte como um modo de prática cinematográfica” para conjugar princípios 

relacionados às noções de “realismo, autoria e ambiguidade”. Tendo o reconhecimento do cineasta como 

marca de expressividade artística. Essa abordagem do teórico é interpretada a partir de elementos 

estéticos formais. Tal reflexão faz parte da narrativa elaborada na tese, e terá o devido tratamento no final 

do próximo capítulo, como princípio para destacar aspectos formais e temáticos que incidem na 

percepção do autor e da ideia do cinema de arte como uma categoria teórica. 
25 Essa discussão não se resume às colocações de Tudor, considerando o amplo arcabouço teórico e os 

vários modelos, métodos e abordagens que as “teorias de cinema” produziram no porvir histórico; 

portanto, essa questão é apenas relativizada para compreensão do cinema de arte que toma o motivo da 

autoria como princípio de identificação e expressão. 
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prática, tal como Eisenstein, não específique quais são essas leis. 

(TUDOR, 1985, p.14). 

Tudor (1985) constrói uma crítica historiográfica para analisar o tecido 

epistemológico das “teorias do cinema”, descrevendo o percurso que se desenvolveu na 

primeira metade do século, com ênfase na teoria da montagem de Sergei Eisenstein e 

nos escritos do documentarista inglês e teórico John Grierson. Tal proposta que 

relaciona os “cineastas como teóricos”, corresponde às ideias apresentadas por Jacques 

Aumont (2004) no livro As teorias dos cineastas, aborda uma concepção das principais 

teorizações cinematográficas realizadas pelos próprios diretores. Estes assumiram o 

propósito de refletir sobre as características composicionais e as técnicas de sua arte e 

oficío, e assim, “no meio dos cineastas de uma determinada época, reina uma concepção 

do cinema que tem aspectos ideológicos, estéticos e também teóricos”.  (AUMONT, 

2004, p.13).  

Essa ideia coaduna-se com os pressupostos teóricos relacionados à linguagem e 

estrutura do meio elaborados por intelectuais como Sigfried Kracauer (2009) e André 

Bazin (2014), por exemplo, expondo problematizações estéticas e políticas ligadas à 

noção do realismo; reconhecendo nesta noção uma das questões proeminentes do 

pensamento cinematográfico de outrora, mas também sempre atualizada, pois parte da 

reflexão sobre a representação da realidade, e de como o que se vê nas imagens do 

cinema persiste como estímulo para indagações filosóficas sobre o real; portanto, a 

noção sobre o realismo no cinema constitui um panorama teórico-crítico que se 

alimenta com a chegada da política dos autores e as premissas sobre autoria, gênero e 

mise-en-scène que foram trabalhadas pelos críticos da Cahiers em meados dos anos 

1950 até seu apogeu nos anos 1960, quando se reconheceu a entrada dos estudos de 

cinema na academia – numa discussão que será retomada adiante. 

Tudor (1995) afirma que Eisenstein - numa idealização do teórico-cineasta-

autor - deveria ser considerado a figura mais influente da história cinematográfica, e 

mesmo sem querer, acaba utilizando o princípio da distinção do autor como 

representação cinematográfica. Enaltece Eisenstein mais por causa de seus enunciados 

teóricos do que pelas próprias realizações em filmes, apesar dessa opinião ser 

controversa. Tudo isso para reforçar a tese de que os intelectuais na primeira metade do 

século XX, e os estudiosos acadêmicos em geral, passaram muito tempo se 

preocupando em validar o cinema como arte, deixando de lado possibilidades de 
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compreender melhor as características de funcionamento do meio em sua relação com 

outras esferas da sociedade e cultura.  

Esta crença de que a estética do cinema não é muito respeitável tem 

tido consequências várias. [...] Muito do esforço que poderia ter sido 

dirigido ao alargamento da compreensão do novo meio, foi, em vez 

disso, derramado no poço sem fundo da respeitabilidade estética. A 

asserção de que o Cinema era de facto Arte obcecou toda uma geração 

de críticos e estabeleceu um limite para suas ambições e 

contribuições. Por causa destas pressões intelectuais e sociais 

exteriores – o antagonismo intelectual era apoiado socialmente – 

herdamos uma cultura do Cinema com um vácuo no centro. Setenta e 

cinco anos de história deixaram-nos sem um corpo unificado de 

conhecimentos em que nos apoiarmos, sem um conjunto consistente 

de termos a empregar. (TUDOR, 1985, p. 12). 

 

Enfatizamos que essa breve incursão sobre as primeiras teorias do cinema tem 

a intenção de organizar a cronologia dos eventos e temas relevantes para reconstituição 

dessa narrativa. Por isso reitera-se que a discussão trará o contexto correspondente em 

capítulos posteriores como parte da problemática que envolve a academia 

(representando a teoria e método como recurso científico) versus cinefilia (expondo a 

subjetividade crítica usada como distinção da autoria). Ressalta-se ainda que o livro de 

Tudor (1985) foi escrito em 1974, e, portanto, suas ideias só cobriram o período inicial 

da entrada dos estudos de cinema no ambiente acadêmico26 entre as décadas de 1960 e 

1970, época considerada de transição da cinefilia na academia.  

Antoine De Baecque (2010), historiador da cultura e política francesas, 

apresenta a ideia de uma tradição articulada entre o cinema como instituição e um modo 

de se relacionar culturalmente, sendo a expressão cinefilia a “invenção de uma cultura”. 

Tal prática cultural resume-se a uma espécie de laço afetivo e psicossocial entre 

indivíduos envolvidos pelo cinema, especialmente na difusão das formas de ver o 

mundo mediado pela escrita sobre filmes. Tendo a intenção de advogar o que é sério na 

cultura cinematográfica, a cinefilia questiona valores e evoca a existência de leitores 

 
26 É relevante trazer a reflexão feita pelo americano David Bordwell (2005), historiador, teórico e crítico, 

que discute o alcance dos estudos de cinema produzidos em inglês. Enfatizando os limites dos 

pesquisadores em seu país para ter acesso a uma cultura mais ampla sobre o cinema mundial. Considera-

se que muitos estudos foram produzidos em outras línguas, como o francês, italiano e alemão, sem falar 

na produção discursiva de outros lugares fora do eixo Europa e EUA, de países considerados periféricos. 

A questão das traduções das obras para o inglês, dentre outras possíveis limitações de leitura em outro 

idioma por parte dos pesquisadores, também foram constatadas pelo acadêmico como um problema 

limitador para estudiosos se debruçarem sobre o pensamento cinematográfico produzido até os anos 1980. 

Sobretudo, em pesquisas ligadas às primeiras décadas do cinema, como fato que também ocasionou a 

canonização de um conjunto de textos sobre a cultura cinematográfica. 
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dedicados. O prazer do leitor, com freqüência, substitui o prazer do espectador. Para um 

cinéfilo, o hábito de ler críticas e pensar na relação dos filmes com o mundo faz parte de 

uma atividade reflexiva que “é sinal de uma possível entrada na história. O pesquisador 

depara-se então com uma representação do mundo” (BAECQUE, 2010, p. 34). A marca 

da cinefilia é a reflexão dentro desse “sistema de organização cultural que engendra 

ritos de olhar, de fala, de escrita”. Salienta-se a dimensão da cinefilia e da crítica nos 

estudos de recepção cinematográfica, pois essas práticas, como escreve Mahomed 

Bamba (2013, p. 56): 

Além de revelarem modos de leitura cúmplice dos filmes - em 

sintonia de expectativa e da intencionalidade auctorial das obras -, a 

cinefilia e a crítica funcionam também como formas de mediação 

entre os espectadores ordinários e os filmes. Como o crítico-cinéfilo 

(ou o cinéfilo- crítico) é obrigado a justificar e comunicar seu prazer, 

ele cria um primeiro filtro entre os filmes e sua recepção no espaço 

público. [...] Passamos, assim, de uma sacralização das obras deixadas 

e dos autores a uma fetichização dos traços deixados por uma primeira 

prática espectatorial cinéfila. É este fenômeno de circularidade que 

Baecque explica bem na sua historiográfica da cinefilia francesa. 

 

Os discursos sobre a valorização da arte cinematográfica, junto ao conceito de 

cinefilia e autoria que tratamos aqui, parece ganhar mais adeptos com o passar dos anos; 

sendo redimensionada a cada geração. A questão do desenvolvimento tecnológico e a 

reestruturação do mercado são fundamentais para entender a evolução da cultura 

cinéfila.. Como já apontado anteriormente, as definições mais comuns sobre cinefilia 

giram em torno de três tipos e fases, uma “cinefilia clássica” constituída pela 

valorização do cinema como arte (autorismo) e o contato com as salas de cinema. Esta 

fase é substituída pela “segunda geração da cinefilia” que surge com o advento do 

vídeocassete, e a intimidade gerada com os filmes no ambiente privado, acrescido pelos 

avanços do DVD e a expansão das ofertas de mercado em contato com as demandas do 

público, estendendo-se a uma terceira fase reorientada pela evolução da internet que 

ocasionou em mudanças culturais e comportamentais relacionadas ao cinema e às atuais 

mídias. 

Deste modo, tomamos como referência nesta discussão o círculo inicial da 

cinefilia francesa, compreendida como centro de reverberação do autorismo. Em 

especial ao lado do ideário constituído no período da Nouvelle Vague nos anos 1950, 

com o estabelecimento da crítica engajada em revistas especializadas e suas discussões 
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influentes para o cinema. A expressão Nouvelle Vague é associada a um fenômeno 

sociológico ligado às práticas geracionais, em especial à transição para uma nova 

atitude, típica da juventude. Entretanto, este termo não está relacionado ao cinema em 

sua origem, pois surgiu como uma pesquisa sociológica acerca de gerações, em “uma 

série de artigos publicados por Françoise Giroud na revista L’Express em 1957” 

(MARIE, 2011, p. 13). Todavia, a Nouvelle Vague “remete a um momento da história 

do cinema francês e a um determinado número de filmes, tais como Os 

incompreendidos (1959) e Acossado (1960)” (MARIE, 2011, p. 14), dirigidos, 

respectivamente, por François Truffaut e Jean-Luc Godard, figuras emblemáticas do 

período.  

Um dos personagens mais importantes para o reconhecimento dessa história 

cultural do cinema é André Bazin, considerado um dos artífices da cinefilia clássica e 

patrono da reflexão sobre cinema na França. Ele é considerado o apóstolo-mor dessa 

fundação ritualística de sacralização/mistificação cinematográfica formada em templos 

como cineclubes e revistas. Idealizador e editor chefe da Cahiers du Cinéma em seus 

primeiros anos, também apadrinhou os chamados Jovens Turcos, apelido dado aos 

críticos cinéfilos e futuros cineastas: Jean Luc-Godard, Éric Rohmer, Jacques Rivette, 

François Truffaut e Claude Chabrol. Bazin acreditava e exercia uma pedagogia voltada 

à melhoria de vida através da arte. Quatro meses após o fim da Segunda Guerra 

Mundial ele foi mentor de um movimento chamado “Travail et Culture”, espécie de 

associação que difundia a vida cultural depois dos conflitos. Reunindo espectadores 

ansiosos, sobretudo, por cinema, mas também para valorizar o teatro, concertos, 

exposições e viagens. Carismático, Bazin era aberto ao diálogo e tinha o dom de 

despertar o amor pelo cinema nas pessoas. (BAECQUE, 2010). 

Por causa de sua formação cristã, acreditava que o cinema era “a pedra angular 

da nova ‘educação popular’ oferecida aos homens” diante dos infortúnios da guerra. 

(BAECQUE, 2010, p. 56). “O crítico entrega-se de corpo e alma a essa missão cultural, 

a ponto de ser um dos motivos de perder a saúde. A partir das ‘Jeunesses 

Cinématographiques’, monta cineclube atrás de cineclubes”, para ajudar a formar a 

consciência de operários, nos círculos dos sindicatos e com estudantes em associações. 

É responsável por fundamentar um ritual que buscava exercer influência sobre a vida 

das pessoas, convertendo-as ao cinema, por meio de uma “santa trindade: a 

apresentação/a projeção/a discussão”. (BAECQUE, 2010, p. 57). É notória sua primeira 
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exibição do filme Trágico Amanhecer (Michel Carné, 1939), diante de operários da 

indústria Renault. Antes da exibição conversou com o público por dez minutos, e pediu 

atenção aos aspectos do filme relacionados à “construção da história, o cenário e a 

música”. Assim instituía um dos traços da cinefilia: a perspicácia de saber olhar um 

momento do filme associado à interpretação que instiga sentido sobre a obra. Depois da 

exibição, discutiu detalhes do filme de Carné, conduzindo explicações que 

relacionavam significados formais à sua interpretação. “Cada um na sala, tem a 

impressão de descobrir por si só as explicações que esclarecem sua própria visão do 

filme” (BAECQUE, 2010, p. 57). Começa assim a conversão, pela força de sua 

convicção e catequese, a uma cultura devotada ao cinema. Bazin morreu muito jovem 

aos 40 anos em 1958, somente sete após a criação da Cahiers du Cinéma.  

André Bazin também publicou em outras revistas, foi autor de artigos e ensaios 

definitivos, como O que é o cinema? (BAZIN, 2014). Texto que discute a influência 

que as outras manifestações artísticas exerceram sobre a sétima arte, consagrando a 

ideia do cinema como “arte impura”. Estabeleceu uma tradição de generosidade para 

com o público através da valorização dessa formação cultural como um “caminho para 

o conhecimento”, por isso, foi chamado de pai ideal por François Truffaut. Os 

incompreendidos (1959) é dedicado à sua memória, e vale destacar que foi seu primeiro 

filme realizado anos depois dele se tornar enfant terrible da crítica francesa na Cahiers 

com o apadrinhamento de Bazin, na ocasião do manifesto Uma certa tendência do 

cinema francês lançado em 1954, despertando a polêmica sobre a questão do autor no 

cinema (BAECQUE, 2010).  

Os críticos da Cahiers dos primeiros anos se tornariam eles próprios 

renomados autores da história do cinema mundial. Pode se afirmar que o grupo 

encabeçado por Truffaut e Godard desmistifica a ideia do crítico ser um artista 

frustrado, criando uma espécie de modelo para ação crítica que busca ampliar ideais 

cinematográficos através de sua realização. Tal questão parece ter influenciado outra 

mitologia no cinema, a de uma linhagem de artistas/autores como distintos realizadores 

críticos ou críticos realizadores que discutem o próprio meio enfrentando sua produção. 

Em um diálogo aberto com obras do passado estabelecem relações entre vários tipos de 

filmes e cineastas. Sendo sinal de reverência e conhecimento histórico do cinema 

mundial, usado muitas vezes como uma chave referencial bastante subjetiva e pessoal. 

Essa idealização cinéfila encarada pelo cinema de autor parece reverberar com muita 
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força na produção atual; pois é possível traçar um panorama da cinematografia 

contemporânea estabelecendo vínculos e filiações determinadas pela escolha de filmes a 

partir de elementos de ordem estilística, temática, política e afetiva ligadas à história do 

cinema. 

Por fim, neste ponto de interseção da tese, buscamos redesenhar traços 

históricos e culturais sobre o cinema consolidados na primeira metade do século, 

abarcando comentários que refletem noções culturais que ainda repercutem no 

panorama atual. Esse ideário em torno do autor de cinema surte efeitos distintivos no 

mercado, destacando aspectos políticos, sociais e econômicos que incidem na cultura 

cinematográfica mundial. Isto corresponde às características relacionadas à natureza 

conflituosa do meio tensionado pelas discussões acerca de arte e indústria. Encaramos a 

formação de um tecido epistemológico que perfaz a noção de autoria como peça 

fundamental da cultura artística e elemento constitutivo para o pensamento 

cinematográfico.  

O impacto cultural do ideário que circunda o autor como representante da arte 

cinematográfica foi reforçado ainda por algumas instituições ligadas ao universo das 

artes como o MoMa nos EUA, e inúmeros conselhos e associações ligadas ao ambiente 

artístico espalhados pelo mundo. Para além da dicotomia entre arte e mercado 

constituída desde o século passado, várias instituições formaram parte dessa 

reverberação sociocultural mais ampla, sendo guiadas pelo propósito de ensinar a ver e 

aprender sobre os filmes, com  intenção de educar o público para o meio 

cinematográfico. A expansão sobre o conhecimento do cinema se instalou no imediato 

pós-guerra quando um conjunto de fundações ligadas a museus, cineclubes, editoriais 

etc, mas que não serão discutidas na tese, serviram-se do estímulo proporcionado pelo 

meio para desenvolvimento histórico cultural do cinema. (GRIEVESON; WASSON, 

2008). 

 

1.2. Repercussões de uma teoria improvável, da política dos autores à teoria do 

autor (1950-1970) 

 

A ideia do autor no cinema vem se desenvolvendo desde o surgimento do 

meio, mas reverberou com maior impacto em meados do século passado através da 

formação cultural da cinefilia de origem francesa. Como noção estimulada pelas 
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práticas culturais da crítica em revistas e cineclubes, despertando potencial de 

ressonância mundial, intensificando a premissa de qualidade artística e autenticidade 

voltada ao cinema. Erigindo em torno do autor uma representação de autenticidade e 

prestígio, ao estabelecer valores distintivos e reconhecimento na cultura. É nessa época 

que se consolida uma história da cultura cinematográfica, mediante rituais cinéfilos com 

redes cineclubistas e revistas de políticas editoriais específicas, que apresentavam um 

modo político e afetivo de usar os filmes para difundir ideias. Sem dúvida, os anos 1950 

foram uma das décadas mais férteis para “a história das ideias sobre a arte 

cinematográfica”, ao consolidar noções “estéticas, manifestos, críticas e axiomas” 

(OLIVEIRA JÚNIOR, 2013, p. 15).  

Consideramos relações históricas estabelecidas pela crítica de cinema que se 

desenvolveu junto ao aparato mercadológico dos filmes. No primeiro momento, essa 

atividade estava ligada à assessoria dos estúdios como estratégia de comunicação para 

lançamentos cinematográficos divulgados pela imprensa. Somente após a Segunda 

Guerra Mundial, surgem revistas especializadas de maior independência, com perfil de 

caráter crítico e teórico que perseguia um ideal forjado pelos pilares da ética, estética e 

política sobre o cinema em sua relação com o mundo, incorporando a ideia de ser a 

manifestação artística mais significativa do século XX. (AUMONT, 2008). Deste modo 

a cultura cinéfila escolhe um autor para falar sobre filmes, e por extensão discorrer 

acerca do gênero, estilo, para defender características qualitativas, muitas vezes em 

caráter extra-fílmico, a partir de critérios morais, estéticos e políticos. Seja na 

abordagem temática ou como encenação (mise-en-scène) e um modo de apresentar uma 

visão de mundo.  

Esse juízo de gosto obedece a dois critérios principais, que 

encontramos então no fundamento da crítica, substituindo temas e 

atores, estrelas e produtores: os gêneros e os autores. Também nesse 

caso os critérios adaptam-se particularmente ao cinema americano. O 

“filme de gênero” representa a essência do cinema americano, o autor 

sendo, por sua vez, sua descoberta paradoxal: no âmbito do cinema 

hollywoodiano, há itinerários pessoais e mises en scène (a palavra 

francesa, sacralizada pela cinefilia parisiense dos anos 1950, mais 

tarde fará escola do outro lado do Atlântico) específicos, estilo pessoal 

reconhecido de filme em filme, assinatura que desdobra, na medida 

íntima e irredutível de cada “autor de filme”, uma matéria por sua vez 

coletiva (os gêneros, os autores, os cenários, que pertencem ao 

conjunto do sistema). A cinefilia confere uma coerência à noção de 

autor-cineasta, faz dela sua luta, adquirindo com isso uma força quase 

dogmática e militante. Trata-se de escolher autores, depois defendê-

los custe o que custar. (BAECQUE, 2010, p. 44).  
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Mesmo sem nunca ter sido a princípio descrita em termos programáticos, a 

ideia de autoria no cinema proliferou. Já se discutia a noção do autor no cinema antes de 

repercutir a política dos autores perpetrada na Cahiers, através de ideias consideradas 

como um modo de “proto-autorismo” (CROFTS, 1998, p. 312). Pode-se afirmar que 

uma das propostas mais influentes para se pensar no potencial artístico do cinema e a 

noção de autor extraiu seu modelo da literatura. Trata-se da concepção de Alexandre 

Astruc, que disse ser um filme elaborado por um autor de cinema como algo similar ao 

pensamento filosófico, em seu manifesto O nascimento de uma nova vanguarda: a 

câmera-caneta de 1948. Sobre ele, Bernadet escreve: 

Esse texto teve o papel de um verdadeiro manifesto que abriu caminho 

para os Jovens Turcos desenvolverem a sua ideia de cinema de autor. 

Transcrevo extensos fragmentos que condensam o pensamento de 

Astruc: “O cinema está pura e simplesmente tornando-se uma 

linguagem. Uma linguagem, isto é, uma forma na qual e pela qual um 

artista pode expressar seu pensamento, por mais abstrato que seja, ou 

traduzir suas obsessões como ocorre hoje no ensaio ou no romance. 

Por isso, chamo essa nova idade do cinema a da câmera-caneta. Esta 

metáfora tem uma significação muito precisa. Significa que o cinema 

irá libertando-se paulatinamente da tirania do visual, da imagem pela 

imagem, do concreto, para tornar-se uma linguagem tão maleável e 

tão sutil quanto à da língua escrita [...], pois o cinema, como a 

literatura, antes de ser uma arte específica, é uma linguagem que pode 

expressar qualquer setor do pensamento. A expressão do pensamento 

é o problema fundamental do cinema [...] O autor escreve com sua 

câmera como um escritor escreve com uma caneta”. (BERNARDET, 

1994, p. 20). 

A influência de Astruc foi fundamental para os redatores da Cahiers lançarem 

a ideia de ser um filme de autor aquele que traz a experiência de uma expressão pessoal. 

É importante contextualizar o cenário da França no pós-guerra sob a influência dos 

Estudos Unidos, dominando o mercado com seus produtos culturais, quando jovens 

franceses foram impactados pela produção americana que chegava às salas de cinema 

depois de longo período, a saber, após anos de embargo desde antes da Segunda Guerra. 

Isto acontece mesmo à custa do enfraquecimento das produções locais. Foi nessa época 

que o imaginário estimulado por parte dos críticos cinéfilos da Cahiers du Cinéma 

floresceu, repleto de controvérsias. Esse contexto favoreceu a polêmica da Cahiers na 

França, por causa do deslumbre que o cinema americano causou para uma geração que 

se tornou conhecida como a Nouvelle Vague. Deste modo, a Política dos Autores 

repercutiu por meio de atitude crítica empreendida na revista Cahiers e não como uma 

teoria com premissas bem definidas.  



43 

 Tudo isso foi potencializado por causa da polêmica ligada à valorização do 

cinema hollywoodiano em detrimento do francês, dependente de valores literários que 

sugeriam uma “tradição de qualidade”. Uma noção posta em xeque pelo jovem crítico 

François Truffaut como uma capacidade limitada ao cânone da literatura, acusando 

roteiristas e cineastas do período como Jean Aurenche, Pierre Bost e Claude Autant-

Lara, de perpetuarem menosprezo pelo cinema como arte autônoma, no manifesto 

publicado em 1954 com o título: “Uma certa tendência do cinema francês”. Neste que é 

considerado o texto crítico de maior influência e repercussão na cultura 

cinematográfica. (BAECQUE, 2010). Acidentalmente, essa controvérsia em torno do 

diretor como autor, deve-se, sobretudo, à audácia perpetrada por Truffaut em seu 

manifesto, quando buscou elevar o cinema de gênero americano, popular e comercial, 

ao estatuto de obra de arte em detrimento do cinema de adaptação literária praticado na 

França. A crítica que sobressaía a partir das ideias de Truffaut atentava para a autoria 

quando se detectava consistência no trabalho de um diretor por meio de um estilo ou 

temática. Tal modelo, entretanto, excede autores hollywoodianos. 

Truffaut reservara sua admiração a alguns cineastas europeus, como Robert 

Bresson, Ingmar Bergman, Jacques Tati e Jacques Becker, considerados por ele como 

“homens do cinema”, mas criticava a maior parte da produção cinematográfica francesa 

enquadrada nessa “tradição de qualidade” de viés literário, “parecia que todos queriam 

fazer filmes que acreditavam ser versões de Madame Bovary”, ressaltando fragilidades 

dos filmes na busca por um realismo psicológico, que se resumia a palavrões e 

blasfêmias discretas amparadas no cotidiano, e somente entregava ao público sua dose 

habitual de não conformismo e ousadia limitada, com muito cuidado para não quebrar 

nenhum tabu. (TRUFFAUT, 2008, p. 14).  

A concepção de autoria estimulada por Truffaut, que começou a ser empregada 

pelos redatores franceses, é contabilizada sobre duas características interligadas, a 

primeira é a distinção da visão pessoal do cineasta que deve se expressar em um ideal, a 

segunda trata de avaliar o conjunto da obra justificada com base na qualidade e 

coerência que expressa tal visão. A escolha mais ilustrativa talvez seja a defesa de 

Truffaut como crítico por Alfred Hitchcock27; que privilegiava a mise-en-scène e 

 
27 Alfred Hitchcock foi um dos cineastas mais enaltecidos pelos redatores franceses da Cahiers na época 

polêmica da Política dos Autores, sobretudo como destaque de expressividade artística dentro do sistema 

industrial americano. O diretor foi também um dos pioneiros na exploração comercial da própria imagem 
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refletia em sua obra características  estilísticas e temáticas vistas como assinaturas de 

estilo autoral, sendo parte das reverberações discursivas entre cinema de arte e 

comercial. O autor também usava com maestria elementos clássicos e modernos do 

cinema. Sobre a questão, Ismail Xavier escreveu no prefácio da edição brasileira do 

famoso livro de entrevista de Hitchcock/Truffaut: 

Numa visão a distância, certos combates de Truffaut em defesa do 

Hitchcock artista podem parecer excessivos, pois o quadro atual, 

embora ainda às voltas com a problemática relação entre estética e 

indústria cultural, evidencia uma discussão levada em outros termos, 

não mais dentro daquela dicotomia “cinema de arte” versus “cinema 

comercial”. [...] A defesa do autor-artista a partir da mise-en-scène, de 

sua fatura como agenciador de imagem e som, contra a ideia de 

qualidade apoiada nas virtudes “literárias” do roteiro, deu à “política 

dos autores” uma enorme ressonância, desinibindo admiradores de 

Hitchcock do outro lado do Atlântico. Tem razão, portanto, o cineasta 

francês quando reclama do preconceito dos intelectuais americanos 

contra o realizador de Janela indiscreta, pois a recepção dos filmes de 

Hitchcock nos Estados Unidos tendia a ser mesquinha, até que a 

campanha dos Cahiers fizesse seus maiores efeitos. (XAVIER, 2004, 

p. 18). 

 

O cinema é uma arte popular e industrial desde seu nascimento. Por isso, a 

noção da política dos autores empregada pela crítica observava em exemplos 

hollywoodianos traços de genialidade que dependiam sobremaneira da tradição de 

excelência técnica dessa indústria. Muitos dos autores defendidos, que constituem a 

formação de um cânone, como Alfred Hitchcock, Anthony Mann, Howard Hawks 

Nicholas Ray, são irregulares em suas obras. Há muita desigualdade nas obras de 

grandes autores, enquanto há momentos geniais de cineastas medíocres. Essa 

problemática aprofunda-se pela ideia de mise-en-scène como instrumento de análise da 

crítica, por atribuir à figura do diretor uma unidade formal que serve como extensão 

propositiva fundamental para a política dos autores. Proposta, inclusive, que carece de 

explicação definitiva dada as características abrangentes para definir a ideia de mise-en-

scène.  

Pelas análises de filmes publicados pelos Cahiers, pode-se dizer que, 

mais que uma colocação em cena, uma encenação, trata-se de uma 

colocação em imagem; pelos textos, depreende-se que ela envolve os 

elementos que contribuem para a elaboração dos planos (quadros, 

movimentos de câmera, iluminação, marcação e direção dos atores, 

aproveitamento da cenografia e objetos de cena, etc.) mais do que, 

 
na promoção dos filmes, também em séries de tevê, tendo sua silhueta reconhecida como tipo de marca-

registrada do autor; esta ideia será parte decisiva para interpretação do capítulo final da tese. 
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embora sem excluir, a montagem, música, ruídos, diálogos. A política 

valoriza a mise-en-scène porque é através dela que o cinema se 

distancia da literatura. (BERNADET, 1994, p. 56). 

 

Desde o surgimento dos escritos sobre cinema, a crítica favorece a educação 

estética de uma geração de leitores, espectadores e cineastas também. O diálogo aberto 

por essa atividade ensina o que ver de bom em um filme ruim e descobrir o que há de 

ruim em um filme bom. Somente no pós-Segunda Guerra Mundial o conceito de crítica 

cinematográfica apresenta mais especificidade: com a sistematização do processo de 

apreciação/avaliação e um ato de criação subjetiva diante das obras. Reconhecemos 

convenções da crítica tradicional que podem ser vistas em três grandes instituições: no 

modelo da imprensa, na escrita ensaística de revistas especializadas e na escolaridade 

acadêmica. Essas instituições de comunidades interpretativas possuem rotinas e práticas 

bem definidas. Todas atuam em espaços editoriais específicos ou por meio de blogs e 

congêneres na atualidade. Sobre algumas características e funções dessa prática, 

Alexandre Figuerôa (2004) comenta a respeito da expressão crítica e suas atribuições:  

A primeira é designar a arte de julgar obras artísticas – os filmes. A 

segunda, a de identificar aqueles que a praticam por meio da 

confecção de artigos que têm o cinema como assunto; a terceira, a de 

designar o conjunto daqueles que fazem a crítica. Parece-me, no 

entanto, que a utilização da segunda função dever ser mais bem 

definida. Essa designação generalizada concedida às pessoas que 

escrevem sobre cinema nas revistas especializadas tem certamente 

suas origens na denominação já consagrada da expressão ‘crítica’, 

atribuída àqueles que faziam a crítica literária ou a crítica de arte, 

modelos aos quais a crítica cinematográfica pediu emprestados 

conceitos e métodos de análise e de escritura. (FIGUERÔA, 2004, p. 

58). 

 

Como já afirmado na introdução da tese, há consenso sobre a Política dos 

Autores - seguida pela ideia de mise-en-scène28 como lugar estratégico, repertório 

conceitual - ser a grande contribuição da crítica para os estudos de cinema (OLIVEIRA 

JÚNIOR, 2013). A ideia de mise-en-scène é emprestada das artes cênicas e a ideia de 

autor não era novidade nas artes plásticas, nem na música ou literatura.  Fomentada pela 

Cahiers du Cinéma, essa proposta tratava com severidade alguns cineastas e era 

complacente, indulgente com outros. O grau de subjetivação é sua maior fraqueza, ideia 

que pode ser resumida na fórmula abaixo:  

 
28 Para aprofundamento sobre a questão da mise-en-scène, consultar livro de Luiz Carlos de Oliveira 

Júnior (2013). 
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Autor + estilo ou tema = obra. 

 

 Partindo dessa premissa, é possível a qualquer um evocar qualidades em um 

filme sob uma perspectiva qualquer. Tais princípios do “culto ao autor” (BORDWELL, 

2003) e a reivindicação da mise-en-scéne como a quintessência da arte cinematográfica 

estabelecem as ferramentas para “o juízo estético da crítica” (OLIVEIRA JÚNIOR, 

2013). Mesmo no universo acadêmico percebe-se essa influência, quando a filmografia 

de um diretor é observada através de análises formais e de conteúdo para destacar o 

autor. Essa correlação trata de uma extensão propositiva da Política dos Autores 

instaurada na primeira fase da Cahiers du Cinéma que versava sobre a riqueza do 

cinema produzido em escala industrial no cinema americano.  

Era justamente em Hollywood, sob a pressão de grandes produtores e 

no seio de um conjunto de regras técnicas e profissionais, que a 

assinatura de um autor podia provar que seu lugar de inscrição era 

mesmo a mise-en-scène. (OLIVEIRA JÚNIOR, 2013, p. 33).  

 

As ideias produzidas pela crítica na Cahiers instituíram princípios e reflexões 

dentro de um sistema de valor coletivo, a partir da avaliação e análise da obra 

cinematográfica mediante expressão de um sujeito. Essa forma de ver os filmes 

estabeleceu um marco discursivo para traduzir valores tradicionais estabelecidos entre 

alta cultura e cultura popular massiva. “A única política dos Cahiers consistirá, então, 

em falar da estética dos filmes, da sua realização. A moral de um filme, seu conteúdo, 

sua mensagem, está intimamente relacionada à forma cinematográfica empregada pelo 

autor” (OLIVEIRA JÚNIOR, 2013, p. 34). Essa atitude crítica nomeada como política 

dos autores é muito influente embora jamais tenha sido bem explicada.  

O que é um autor? Com certeza nada que se possa ser definido de 

forma precisa, nem em geral nem nos quadros da política. Os Jovens 

Turcos não produziram nenhum texto programático, nenhum 

manifesto que defina quer a política quer a noção de autor. Temos 

então que tentar delinear o que faz de um cineasta um autor nos 

artigos que publicaram nos Cahiers du Cinéma ou em outros 

periódicos ou livros sobre filmes ou cineastas determinados, bem 

como na longa série de entrevistas levadas a cabo pela equipe da 

Cahiers, algumas das quais foram reunidas em 1975 em livro 

intitulado La politique des auteurs. Se essas entrevistas são 

informativas em relação aos cineastas entrevistados, são igualmente 

reveladoras quanto aos entrevistadores pelas perguntas feitas e pela 

montagem do que foi dito pelos cineastas. (BERNARDET, 1994, p. 

13). 
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André Bazin, editor da Cahiers du Cinéma durante os anos fundadores dessas 

discussões, foi quem melhor observou alguns entraves nas ideias dos críticos que 

empregavam premissas sobre autorismo. A começar pela rejeição de seus excessos, 

difundidos pela ideia de que o pior trabalho de um autor é melhor do que um grande 

filme feito por um diretor qualquer. Apesar dessas polêmicas na história do cinema, o 

autor prevaleceu na cultura. Mesmo assim, sabemos que mesmo Bazin, o patrono dos 

polêmicos redatores da revista foi o primeiro a questionar o postulado da Política dos 

Autores. Apontando suas fragilidades, tomadas pelo juízo de valor e escolhas subjetivas 

do crítico, indicando o perigo dessa proposta se transformar em um “culto à 

personalidade”. (BAZIN, 2003, p. 101). Bazin também é responsável por instituir a 

ideia do protagonismo do “gênio do sistema29”, expressão que compreende os fatores 

socioculturais e econômicos que acarretam nas condições excepcionais da indústria do 

cinema hollywoodiano, contextualizando a qualidade tecnológica que incide sobre os 

filmes. 

É difícil, e muitas vezes injusto, atribuir ao trabalho feito em coletividade uma 

genialidade criativa. Assim foi forjado um conceito arraigado na cultura até hoje, o de 

filme autoral, pleiteando a entrada do cinema na história da arte. Para se destacar 

particularidades significativas do meio cinematográfico, e observar um filme como 

esforço criativo de um artista. Essa discussão, repleta de contradições, atravessa o 

Atlântico e se espalha mundialmente. Especialmente quando as ideias estabelecidas 

pelos franceses em sua adaptação para a língua inglesa foi potencializada pela 

controversa tradução do crítico e acadêmico Andrew Sarris. A começar pelo termo 

politique – política, diretriz, princípio para polêmica dos autores – que foi transformado 

por Sarris em theory – para delinear sua Teoria do autor. Para evitar confusão, Sarris 

optou pela tradução em francês da palavra política, trocada sem melhor explicação por 

teoria para o inglês, o que gerou maiores problemas. 

Andrew Tudor (1985, p. 125) afirmou sobre a questão: “Um dos 

desenvolvimentos mais enganadores nos escritos em língua inglesa contemporâneos 

sobre o cinema reside na junção dos dois termos ‘auteur’ e ‘teoria’”. Os próprios 

 
29 A reverberação dessa ideia será crucial para a construção do influente livro de Thomas Schatz (1991), 

intitulado O gênio do sistema: a era dos estúdios em Hollywood, valorizando o produtor dos filmes em 

detrimento dos diretores. Trazendo mais uma crítica às repercussões da Política dos Autores em sua 

versão americana da Teoria do Autor proposta por Sarris; a ideia de Schatz é fundamental para as 

perspectivas teóricas sobre autoria coletiva e reconhecimento dos “demais autores cinematográficos” 

além do diretor, como os cinematógrafos e diretores de fotografia, roteiristas, editores e outros 

profissionais da área criativa que trabalham sobre a égide do sistema industrial. 
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redatores da Cahiers, de onde vieram às premissas da política dos autores emprestadas 

por Sarris para definir sua Teoria do Autor, foram receosos com o americano, sobretudo 

pela acusação de roubar ideias fomentadas durante anos na revista francesa. Existem 

fundamentos para explicar a utilização da expressão auteur pelos redatores da Cahiers, 

pois queriam polemizar contra a posição ortodoxa de viés literário da crítica francesa 

que influenciava ideias sobre o cinema na época. Assim, louvaram o cineasta como 

legítimo criador do filme, e o uso do termo auteur também estimulava controvérsia ao 

valorizar diretores que trabalhavam sob as exigências do sistema hollywoodiano, mas 

que se destacavam pela genialidade no domínio da mise-en-scène.  

Andrew Sarris (2000) se apropriou da atitude de valorizar os cineastas já 

canonizados pelos críticos da Cahiers, expandindo a proposta do autor em língua 

inglesa, publicando suas Notas sobre a Teoria do Autor em 1962, na Film Culture30. O 

crítico formulou uma premissa teórica dividida em três círculos concêntricos que juntos 

definem o auteur: o primeiro círculo, do exterior, é a técnica; o círculo do meio 

representa o estilo; o terceiro círculo considerado interno corresponde aos “significados 

interiores”. Considerando (1) um diretor reconhecido por sua “excelência técnica” 

consagrado por causa de uma (2) “personalidade distintiva”, que consegue imprimir em 

suas obras (3) “significados interiores”. Muito debatida pelas suas contradições, a teoria 

do autor proposta por Sarris, teve forte repercussão na cultura cinematográfica. 

Sarris assimilou a ênfase dos críticos franceses sobre o estilo como 

expressão criativa: “A forma como um filme se apresenta e 

desenvolve deve estar relacionada com a forma como pensa e sente o 

seu diretor”. Um estilo significativo, sustentou Sarris, combina o 

“quê” e o “como” em uma “declaração pessoal” na qual o diretor 

assume riscos e luta contra a padronização. Logo, o crítico deve 

atentar as tensões entre a personalidade do diretor e os materiais com 

que este trabalha. (STAM, 2003, p. 108). 

 

Esses debates sobre autoria cinematográfica chegaram à exaustão por nomes 

como Pauline Kael (2008) que desconstruiu a Teoria do Autor premissa por premissa e 

chamou Sarris de machista e nacionalista, além de acusar suas ideias de serem 

delirantes. Gore Vidal (1987) foi outro escritor que polemizou contra a noção da 

Política dos Autores e a Teoria do Autor, saindo em defesa dos roteiristas, defendendo a 

 
30 Vale notar que a revista era editada por Jonas Mekas, cineasta influente da vanguarda americana dos 

anos 1960, e parte dos redatores da Film Culture refutaram as ideias de Sarris sobre a Teoria do autor. 

Apesar do cinema de arte, uma das bandeiras da revista era a categoria experimental e avant-garde, 

também usar o nome do artista/autor como elemento distintivo. 
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ideia dos escritores serem mais importantes do que os diretores no ensaio publicado em 

1976, na The New York Review of Books, com o título Quem faz o cinema? “Com 

exceção de um ou outro diretor-escritor como Ingmar Bergman, o diretor tende a ser 

elemento substituível (se não inteiramente dispensável) na confecção de um filme”. 

(VIDAL, 1987, p. 70). Ainda assim, Stephen Crofts (1998) destaca que em termos de 

alcance, influência de longa data e repercussão, a noção de autoria especialmente na 

encarnação da Teoria do Autor, se transformou no maior hit acadêmico dos estudos de 

cinema americanos, ideia reforçada por Richard Dyer (1998). Todavia, as ideias de 

Sarris repercutiram com maior intensidade em debates públicos entre críticos.  

Pauline Kael (2008) foi uma das mais influentes críticas nos Estados Unidos 

dos anos 1960 até o início dos anos 1990, escrevendo em várias revistas; sua maior 

vitrine foi na publicação New Yorker. Fez ataque direto às ideias de Andrew Sarris, com 

seus sentidos e “significados interiores”, descontruindo a proposta da Teoria do Autor 

no artigo Círculos e quadrados31, publicado pela primeira vez na Film Quartely32 em 

1963, um ano após a publicação das Notas do crítico. Sustentando que a Teoria do 

Autor proposta por Sarris é mais uma afirmação pessoal pragmática do que uma teoria 

propriamente dita, apresentando considerações infundadas e inconsistentes.  

Na desconstrução das premissas concêntricas de Sarris, com círculos do 

exterior, meio e interior, ela faz as seguintes observações; quanto à proposta de Sarris 

sobre o autor possuir “excelência técnica”, diz ser óbvia e limitadora, pois acredita que 

um diretor pode saber pouco sobre determinadas características técnicas do ofício, ou 

não saber dominar todas as etapas na produção, para realizar em equipe um bom filme. 

Desconfiando da ideia de Sarris, que escreveu: “um grande diretor tem que ser ao 

menos um bom diretor”, ela afirma que além de ser lugar comum, soa apenas uma ideia 

razoável e básica, pois como premissa é instável. Algumas vezes os maiores artistas em 

determinado meio desviam ou violam técnicas de competência simples que são 

necessárias para transgressão estética e inovação (KAEL, 2008, p. 48). 

Quanto ao círculo do meio, a “personalidade distintiva” do autor, sugere que 

essa ideia serve mais ao princípio do culto à personalidade do que distingue o trabalho 

de um autor. Sarris (2000) afirma que o valor do diretor surge quando seu estilo é 

forjado na tensão com o material de trabalho – a complexidade da produção com suas 

 
31 Título original: Circles and Squares. 
32 Uma publicação ligada a Universidade da Califórnia. https://filmquarterly.org/  

https://filmquarterly.org/
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exigências e restrições, acreditando que essa inquietude é transformada em força 

criativa e isso distingue sua personalidade. 

Tradicionalmente, em qualquer arte, as personalidades de todos os 

envolvidos na produção têm sido fator de julgamento, mas a distinção 

de personalidade deve por si própria, ser um valor criterioso que 

confunde completamente um julgamento normal. O odor de um 

gambá é mais distinto que o perfume de uma rosa. Isto faz com que 

seja melhor? (KAEL, 2008, p. 49, tradução nossa33). 

 

Em relação ao círculo interior das premissas concêntricas propostas por Sarris, 

que diferenciam o suposto autor do mero diretor, Kael debocha da ideia de “significados 

interiores” que os cineastas possuem.  

O que é todo esse nonsense sobre extrapolar “significados interiores” 

que existe na tensão entre a personalidade de um diretor e seu 

material? Um competente diretor comercial geralmente dá o seu 

melhor com o que ele tem para trabalhar. Onde está a tensão? E se 

você puder localizar algo, que tipo de sentido pode ser esboçado disso, 

exceto que o diretor teve um tempo ruim na produção, ou um material 

sem qualidade ou mesmo algo de que ele não gostava? Ou talvez o 

diretor tente acelerar a maldita produção para que ele possa fazer outra 

coisa que ainda tenha esperança? (KAEL, 2008, p. 53. Tradução 

nossa34). 

 

São comuns as críticas às ideias de Sarris serem direcionadas pelos argumentos 

que indicam uma subjetividade conservadora e nacionalista. Pois o crítico chegou a 

afirmar que o cinema americano é melhor do que o europeu. Tinha como preferência a 

narrativa clássica e torcia o nariz para o cinema de vanguarda. C. Paul Sellors (2010) 

insinua que as ideias do crítico possuíam extravagância, chegando às vias da alucinação, 

com seus insights místicos na defesa dos seus autores favoritos. No livro Autoria de 

cinema: autores e outros mitos35, Sellors (2010) descontrói trechos das peças críticas de 

 
33 No original: Tradicionally, in any art, the personalities of all those involved in a production have been 

a fator in judgment, but that the distinguishability of personality should in itself be a criterion of value 

completely confuses normal judgment. The smell of a skunk is more distinguishable the the perfume of a 

rose; does that make it better? 
34 No original: What is all this nonsense about extrapolating ‘interior meaning’ from the tension between 

a director’s personality and his material? A competente commercial diretor generally does the best he 

can with what he’s got to work with. Where is the ‘tension’? and if you can locate some, what kind of 

meaning could you draw out of it except that the director’s having a bad time with lousy material or 

material he doesn’t like? Or maybe he’s trying to speed up the damned production so he can do 

something else that he has some hopes for? 
35 Título original: Film Authorship: auteurs and other myths. 
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Sarris, questionando, afinal, o que faz um autor se diferenciar do mero diretor36? E o 

que importa se um filme é ou não considerado arte, tendo em vista a ideia de que um 

bom filme é àquele válido por seus próprios critérios, e efeitos sensíveis alcançados 

pelo espectador, e não por causa dos termos descritos pela crítica. (SELLORS, 2010, p. 

23). 

C. Paul Sellors faz comentários em cima das considerações de Sarris, e suas 

frágeis premissas. Este ressalta a diferença da obra do cineasta King Vidor, que 

potencializa a intensidade dramática com maior sutileza, por isso é mais artista do que 

um diretor como Lewis Milestone, que apenas ressalta a “pictorialidade da imagem”. 

Sendo este último apenas um técnico que estetiza a cena, um “metteur en scène”. A 

desconstrução feita por Sellors (2010) das afirmações de Sarris se estabelece em cima 

da observação do contexto de produção relacionando às obras ao tempo em que foram 

lançadas, como uma percepção fundamental para a interpretação da obra sob a luz da 

história. E não apenas a análise deslocada do “texto”, isto é, de uma cena no filme 

descontextualizada. Desta maneira, afirma:  

Há dois problemas relacionados. Primeiro não existe razão para dizer 

que uma “imagem pictórica” deve ser considerada menos significativa 

do que uma “imagem dramática”. Segundo, estas cenas foram 

examinadas fora do contexto com o restante de cada um dos filmes. 

Sem novidade no front (1930), dirigido por Lewis Milestone, 

claramente depende muito de O grande desfile (1925), filme de King 

Vidor (Nota do Tradutor). As similaridades entre os filmes, em 

conjunção com sua descrição dos diferentes lados da guerra, introduz 

uma complexidade para se ler esses dois filmes que não é sequer 

considerada. Ainda mais com apenas cinco anos separando estes dois 

filmes, o último claramente é uma referência intertextual ao primeiro, 

O grande desfile, algo por si baseado numa decisão de autoria 

(embora não necessariamente de Milestone). Sarris pretende que sua 

teoria do autor seja uma historiografia do cinema, mas claramente 

 
36 Sarris (1996) classificou uma tipologia para cineastas mediante distinção hierárquica, classificando 

diretores a partir de um panteão, com nomes como Charles Chaplin, Robert Flaherty, John Ford e outros. 

Em seguida continua sua lista com diretores vistos como “do outro lado do paraíso”, destacando a obra de 

Robert Aldrich, Frank Capra, Samuel Fuller, etc. Para classificação de uma “expressividade esotérica” ele 

alinha a visão de diretores como Budd Boetticher, Andre De Toth, Stanley Donen, Arthur Penn e outros. 

Na distinção para diretores com “benefícios adicionais”, chama atenção para os europeus, Michelangelo 

Antonioni, Luis Buñuel, Sergei Eisenstein, etc. A classificação dos diretores descritos por ele como 

“menos do que o olho vê”, reúne nomes como John Huston, Elia Kazan dentre outros. Na classificação de 

diretores “levemente aprazíveis”, coloca no mesmo patamar Busby Berkley, Michael Curtiz etc. Os 

diretores com “seriedade tensa” classificam Jules Dassin, Norman Jewison, Stanley Kubrick e outros. A 

classificação para “esquisitices, tiro-certos e novatos” reúne Lindsay Anderson, John Cassavetes, Howard 

Hughes, Marlon Brando, John Boorman dentre outros. Na classificação dos “sujeitos para pesquisas 

posteriores”, chama atenção para os diretores Tod Browning, Rex Ingran, Maurice Tourneur e outros. 

“Abra espaço para os palhaços!” reúne nomes como Jerry Lewis, W.C. Fields, Harold Lloyd e os irmãos 

Marx.  
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percebem-se problemas com essa abordagem. Examinando estes dois 

filmes como textos autônomos requer do crítico autoral se desconectar 

dos filmes diante do contexto em que foram exibidos. Existem 

melhores modelos de critica de cinema e historiografia. (SELLORS, 

2010, p.21. Tradução nossa37). 

Sarris retornou a sua ideia inicial da Teoria do Autor proposta em 1962 por 

mais de uma vez, revisitando e ampliando sua teoria em outros escritos, especialmente 

na publicação de seu mais influente livro, The american cinema: directors and 

directions - O cinema americano: diretores e direções - publicado em 1968, propondo 

uma “teoria da história do cinema” contada através dos diretores, expondo uma 

classificação hierárquica de um conjunto de cineastas que parece ter ajudado a 

consolidar o status da direção cinematográfica na cultura americana. Sobre a questão da 

influência da teoria do autor nos estudos de cinema, Dudley J. Andrew (2002) escreve 

na introdução de seu livro sobre As principais teorias do cinema: 

Nos Estados Unidos, a teoria do cinema mais bem conhecida é a teoria 

do auteur que, falando francamente, não é em absoluto uma teoria, 

mas um método crítico. Como todos os métodos críticos, baseia-se em 

alguns princípios teóricos, mas não visa a compreensão sistemática do 

fenômeno geral, e sim exemplos particulares do fenômeno. Nesse 

caso, o objeto de estudo é um filme específico ou um diretor 

específico. Como diz Andrew Sarris: “pelo menos a teoria do auteur 

pode ajudar o estudante a decidir em qual filme prestar atenção e qual 

ignorar”. Ele e seus companheiros auteurists desenvolveram um 

sofisticado modo de descrever um filme ou um grupo de filmes 

chamando atenção para detalhes e padrões significativos que 

iluminam a personalidade e a visão do cineasta. A teoria do auteur é 

também um modo de enumerar diretores numa hierarquia de valor. 

Como tal, pode ser de grande utilidade, mas certamente não é uma 

teoria. Como sua irmã de sangue, “a crítica de gênero”, organiza nossa 

história do cinema e nos torna sensíveis a alguns aspectos mostrando-

nos quais os filmes que valorizamos ou deveríamos começar a 

valorizar. (ANDREW, 2002, p. 14). 

Sarris ainda é considerado uma influência para a crítica em geral e 

aficcionados do cinema, pois estabeleceu com pioneirismo no livro The american 

cinema a ideia de uma “lista de preferidos” (do cinema nacional, de uma época, de 

 
37 No original: There are two related problems. First, there is no reason why a’pictorial image’ should be 

considered to be less significant than a ‘dramatic image’. Second, there scenes are examined out of 

contexto with the remainder of each of the film. All Quiet on the Western Front clearly relies heavily on 

The Big Parade. The similarities between the films, in conjunction with the depiction of the diferente 

sides in the war, introduce a complexity in the readings of the two films that is not in either by itself. 

Moreover, with only five years separating these two films, the later film’s clear intertextual reference to 

The Big Parade is itself based on an authorial decision (although not necessarily Milestones’s). Sarris 

intends his auteur theory as a film historiography, but clearly there are problems with his approach. 

Examining these two films as autonomous texts requires the auteur critic to disconnec the films from their 

exhibition contexts. There are better models of film criticism and historiography. 
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filmes classificados por gênero ou com distinção para diretores), estimada como modelo 

para recepção. Embora toda a controvérsia exposta pela fragilidade de sua tentativa 

teórica não reduza sua repercussão, posto que as ideias do crítico também foram 

estimulantes para toda uma geração de cineastas surgidos entre as décadas de 1960 e 

1970 nos Estados Unidos, considerando o fato de suas ideias terem estimulado o 

imaginário de “artistas rebeldes contra o sistema”, visto pela ótica da crítica como 

formulação para uma Nova Hollywood38. A expressão compreende ousadias temáticas e 

inovações estéticas registradas pelo talento de diretores como Arthur Penn, com o filme 

Bonnie e Clyde (1967), e Dennis Hopper com Easy Rider (1969), dentre outros desta 

geração de cineastas. 

O ideário formado em torno da Nova Hollywood é interpretado como 

influência das ideias de Sarris (2010), pois o crítico consagrou a ideia de que um diretor 

se torna autor por causa dos conflitos entre sua “personalidade distintiva” e o “material 

de sua produção”, ou seja, a maneira pela qual um diretor considerado autor lida com as 

restrições criativas impostas pelo sistema industrial hollywoodiano, tendo como 

resultado uma síntese dessa tensão; isso significa dizer que o autor/diretor cria 

“significados interiores” nos filmes, e isto acaba por definir sua técnica e estilo 

expressivo, por causa de sua “personalidade distintiva” que é tensionada pelas 

dificuldades impostas pelo “material de sua produção”. Por tudo isso consegue 

tranformar o que seria um filme padrão em obra de arte cinematográfica.  

A repercussão da Teoria do Autor é considerável, apesar de suas premissas 

teóricas, quando são colocadas em escrutínio, não se sustentam inteiramente. Edward 

Buscombe (2005) supõe que o teste de uma teoria é se ela produz novo conhecimento, e 

nessa direção assumimos que as críticas feitas sobre os pressupostos da Política dos 

Autores e as premissas da Teoria do Autor de Sarris (2010) serviram ao menos para 

estimular novas possibilidades de abordagens sobre o tema e, por conseguinte essas 

ideias servem para refletir sobre a produção de sentido ligado ao conhecimento 

cinematográfico. Constata-se ainda que, no período dos anos 1960, uma das questões 

decisivas para facilitar a entrada dos estudos de cinema nas universidades foi o interesse 

de pesquisadores de áreas correlatas nas ciências humanas, pois começaram a usar os 

filmes como produtos culturais para ilustrar suas teorias ligadas as estéticas literárias, 

 
38 Para estudo mais aprofundado com estudo de caso que discute a formação de uma Nova Hollywood, 

ver Godfrey (2018). 
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como por exemplo, usando princípios de análises sobre narrativas, personagens etc. É 

também relevante considerar que muitas disciplinas/matérias dos cursos nos EUA, 

tinham como objetivo estudar a autoria no cinema a partir dos cânones do cinema 

americano e mundial. (GRIEVESON; WASSON, 2008).  

A consolidação do campo dos estudos de cinema como disciplina só acontece 

entre as décadas de 1970 e 1980, numa discussão temática que será tratada a seguir, 

correspondendo ao período hegêmonico da “grande teoria”, com pesquisas e abordagens 

valorizadas por Tudor (1985) como decisivas para elaboração de “verdadeiras teorias do 

cinema”. Embora duas décadas depois das afirmações de Tudor (1985), Bordwell 

(2005) publica seu ensaio já supracitado em 1996, contrapondo-se ao enaltecimento 

dessas “verdadeiras teorias de cinema”, tecendo uma crítica ao zelo excessivo derivado 

do rigor metodológico e busca desmedida por teorização nesse campo.  

 

1.3. Da cinefilia à academia: autorismo, estruturalismo, estudos culturais e a 

luta pela hegemonia acadêmica (1960-1980) 

 

Para relativizar os embates teóricos em torno da noção de autoria no cinema 

que vêm se desdobrando desde o século passado é conveniente destacar parte de suas 

reverberações recentes. No artigo Acadêmicos versus críticos39, publicado em 2011 na 

Film Comment40, Bordwell aponta distâncias que separam o meio acadêmico (film 

studies) da crítica de cinema de imprensa e, por extensão, da produção amadora feita 

por cinéfilos, como um conflito de campos profissionais e divisão de trabalho fadados à 

eterna contenda. No entanto, o acadêmico valoriza a influência histórica da crítica 

considerada “autorista cinéfila” como indispensável para a cultura cinematográfica, 

destacando o conjunto dos valores despertados pelos pressupostos da autoria no cinema 

como fundamentais para conectar o público às obras, pois a figura humana é a melhor 

forma de aproximação nesse sentido. Apesar de existirem controvérsias vistas na 

afirmação levantada por Bordwell sobre a facilidade de compreensão estética derivada 

de impressões comuns à existência dos indivíduos, e o fato de limitar a experiência da 

arte apenas a dimensão humana. Numa análise que acarreta em considerações mais 

complexas sobre “Estética, ética e estetismo”, Pierre Bourdieu (2013, p.45) faz a 

 
39 No original: Academics VS Critics. Disponível em: http://www.filmcomment.com/article/never-the-

twain-shall-meet Acesso em 20/04/2019. 
40 Uma publicação da Film Society of Lincoln Center. https://www.filmcomment.com/ Acesso em 

20/04/2019. 

http://www.filmcomment.com/article/never-the-twain-shall-meet
http://www.filmcomment.com/article/never-the-twain-shall-meet
https://www.filmcomment.com/
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afirmação: “Daí resulta a ‘redução’ sistemática das coisas da arte às coisas da vida, a 

exclusão da forma em benefício do conteúdo humano, barbarismo por excelência do 

ponto de vista da estética pura”.  

Todavia, a discussão levantada por Bordwell sobre o embate entre a crítica 

profissional e o meio acadêmico tem resposta de Chris Fujiwara41 que reconhece 

fissuras entre a crítica teórica acadêmica e a atividade da crítica independente, ou 

mesmo da grande imprensa que entrou em crise imposta pela internet. Sugerindo que a 

academia deve ao menos reconhecer o processo de produção de conhecimento 

construído pelo criticismo não acadêmico, sobretudo pela encarnação cinéfila, 

reafirmando que esta prática não se resume a um processo de avaliação e apreciação dos 

filmes. A crítica que não é pautada por “grandes teorias”, nos termos descritos por 

Bordwell (2005), também agrega conhecimento para a constituição do pensamento 

cinematográfico, com comentários subjetivos repletos de criatividade e potência 

reflexiva sobre os filmes. 

Antes de se propagar exponencialmente pelo globo, a discussão sobre o autor 

de cinema foi estabelecida entre França, Estados Unidos e Inglaterra. Essa travessia se 

torna repleta de controvérsias, com ênfase no contexto das polêmicas levantadas pela 

Cahiers du Cinéma, compartilhando parte do sentimento de cinefilia e autorismo que 

tratamos aqui. Lembrando que os discursos gerados ao lado da Positif, dentre outras 

publicações como a inglesa Sight and Sound e Screen (duas revistas ligadas ao Instituto 

Britânico de Cinema – BFI) são fundamentais para compreensão desse cenário 

estabelecido há mais de meio século. Apesar de características semelhantes, elas 

sustentavam diferentes abordagens. Posicionadas historicamente, ainda hoje constituem 

modelos para crítica. É notória a contenda entre as conterrâneas Cahiers e Positif. A 

primeira consolidou a admiração pelo cinema americano em contraponto ao cinema 

francês com inspiração literária, pois sobrepujava o roteiro em vez de valorizar a mise-

en-scène. Nessa perspectiva, a suposta visão do diretor é absoluta. Em sua origem, a 

proposição de um cinema de autor estava circunscrita ao texto fílmico. Mas eventuais 

mudanças nessa abordagem ocorreram no âmbito da própria Cahiers ao final da década 

de 1960. Considerando-se, sobretudo, as questões temáticas que surgem após maio de 

 
41 Disponível em: http://projectcinephilia.mubi.com/2011/05/23/criticism-and-film-studies-a-response-to-

david-bordwell/ Acesso em 20/04/2019. 

http://projectcinephilia.mubi.com/2011/05/23/criticism-and-film-studies-a-response-to-david-bordwell/
http://projectcinephilia.mubi.com/2011/05/23/criticism-and-film-studies-a-response-to-david-bordwell/
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1968. Deste período em diante, afinal, nenhuma proposta metodológica mais séria por 

parte da crítica poderia deixar de fora questões ligadas à dimensão política. 

A revista Positif focava no ideário da esquerda francesa dos anos 1960. Um 

crítico como Georges Sadoul, por exemplo, valorizava cineastas clássicos e acreditava 

em temas profundos, evocados por franceses e soviéticos, contra a suposta 

superficialidade estilística das produções hollywoodianas. (BAECQUE, 2010). A 

própria Cahiers teve seus “anos vermelhos”, em comparação à consagrada fase amarela 

– referência à cor da capa das revistas. Dos anos 1960 em diante, em desenvolvimento 

concomitante ao rigor metodológico, e ideológico, empregado nos estudos de cinema 

para seu reconhecimento como disciplina, a Cahiers trouxe versão estruturalista, mais 

teórica, até chegar à fase atual, regida por grandes corporações (BICKERTON, 2011). 

As teorias estruturalistas foram usadas por uma nova geração – boa 

parte dela vinculada aos movimentos políticos dos anos 1960 – para 

distinguir-se de seus antecessores partidários da política dos autores. 

Além disto, a própria ideia de teoria era em si atraente aos jovens com 

uma inclinação por ideias abstratas. Os alunos de francês, filosofia e 

literatura comparada descobriram a possibilidade de dedicar-se, nos 

departamentos de cinema, a questões ainda controversas em outras 

áreas. E, obviamente, a chancela de um movimento intelectual como o 

estruturalismo, de grande respeitabilidade dentro do meio acadêmico, 

era extremamente atraente para uma disciplina à procura de afirmação 

na universidade. (BORDWELL, 2005, p. 28). 

Estava disposto um cenário favorável para uma geração de acadêmicos 

ascendentes explorarem saberes ligados ao pensamento estruturalista, através da 

psicanálise, marxismo e semiótica, o que se nomeou como “teoria continental” 

(GRIEVESON; WASSON, 2008) de perspectiva anglo-americana, ou “teoria de 

posição-subjetiva” (BORDWELL, 2005), na busca por sintetizar pensamentos sobre as 

mudanças sociais e políticas que estavam em jogo. Influenciando o ambiente na 

divulgação de ideias sobre relações de poder e questões de ideologia que ajudaram a 

consolidar o viés político no meio universitário, por exemplo, através dos estudos 

culturais, estudos feministas, estudos afro-americanos, latinos, pós-colonialistas dentre 

outros desenvolvimentos ligados às correntes culturalistas. 

Entre as décadas de 1960 e 1980 um conjunto de entidades de fundo estatal na 

Inglaterra como British Film Institute e o Centre for Cultural Studies ligada à 

universidade de Birmingham, instituição liderada por Stuart Hall por mais de uma 

década, serviu como instrumento para impulsionar valores culturais através de diretrizes 
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institucionais e publicações. Como exemplo, temos a história dos livros publicados na 

época que é considerada crucial para compreender a popularização dos estudos de 

cinema. No ensaio Little books, Mark Betz (2008) descreve a trajetória das publicações 

de “pequenos livros”, considerados pela dimensão do objeto editorial no formato 20cm 

x 13cm e como modelo de escrita do tipo crossover (cruzamento de uma linguagem 

acessível que buscava atrair o público em geral, mas também seduzir o perfil acadêmico 

com estudo sistemático mais aprofundado), definindo uma das estratégias do BFI para 

popularizar e consolidar os estudos de cinema no meio acadêmico. Tais publicações se 

tornaram leituras muito influentes à época. Certos livros são considerados bestsellers na 

categoria. Como o de Peter Wollen (1972) Signs and meaning in cinema, e seu referente 

sobre a Teoria do Autor nos Estados Unidos, The american cinema lançado por Sarris 

(1996), e publicado em sua primeira edição pela editora Dutton Signet em 1968, uma 

empresa filiada a gigante editorial Penguin. Outras publicações foram dirigidas aos 

perfis e obras de cineastas – o diretor de cinema era o tema editorial mais comum no 

período, por ser considerado um estímulo “humanizador” na aproximação do cinema 

com os leitores/espectadores. 

Esse conjunto de esforços institucionais, voltados à compreensão do cinema e 

sua audiência, foi reforçado pelos avanços da televisão e outros desdobramentos da 

cultura de massa que potencializaram a questão, servindo como estímulo para 

discussões no ambiente universitário da época. Correspondendo ao momento político e 

social cristalizado no continente europeu em maio de 1968, o campo dos estudos de 

cinema foi se consolidando a partir de amplo contexto sociocultural envolvendo 

mudanças estruturais na educação superior, com a divisão de disciplinas universitárias, 

formação de campos interdisciplinares, etc; partindo do cruzamento entre Europa e 

EUA. (GALT; SCHOONOVER, 2010). 

Os ideários do marxismo althusseriano, da psicanálise lacaniana, da 

semiótica metziana e da análise textual foram disseminados entre os 

acadêmicos de cinema anglofónos por revistas como New Left Review, 

Screen, Camera Obscura e publicações do British Film Institute. Por 

essa mesma época, os teóricos do cinema da França foram convidados 

a lecionar em escolas de várias partes do mundo, e seus cursos 

produziram uma legião de propagadores das novas ideias entre 

estudantes ingleses e norte americanos. Essa atividade coincidiu com 

o crescimento da influência de Barthes, Jacques Lacan, Jacques 

Derrida, Michel Foucault e outros maîtres à penser franceses na vida 

intelectual anglo-americana em geral. [...] Como sempre, os resultados 

desse processo foram bastante diversos, muito embora conservassem 
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um substrato comum. Essa “nova teoria do cinema” pode ser 

compreendida em seu conjunto pela colocação da questão: quais as 

funções sociais e psíquicas do cinema? (BORDWELL, 2005, p. 30). 

É importante destacar o apelo que a cultura americana tinha sobre a Sight and 

Sound em contraponto a Screen com suas ressalvas anti-americanização, pois ambas são 

publicações do BFI e estabeleceram tensões discursivas entre cultura, política e 

ideologia em sintonia às discussões levantadas pelos franceses da Cahiers e Positif. 

Thomas Elsaesser (2012) sugere que a revista Screen chegou a prestar um serviço 

funerário à cinefilia, que dominava as abordagens sobre cinema até os anos 1970, 

quando consagrou um corpus teórico que se tornou conhecido como “Screen Theory”, 

esta “nova teoria do cinema” referida por Bordwell (2005), envolvendo ideias sobre 

ideologia, análise textual (fílmica) e subjetividade, delineou contornos e influenciou 

várias teorias do cinema posteriores. (ELSAESSER, 2012, p. 20). 

Mesmo com as ideias sobre o autor e suas fragilidades teóricas sendo debatidas 

à exaustão nos primeiros anos desde seu surgimento, são desenvolvidas no final dos 

anos 1960 extensões propositivas e premissas teóricas com diferentes perspectivas, 

como a do “estruturalismo de autor”. (BUSCOMBE, 2005). Essa ideia resume a 

abordagem sobre filmes por meio de leituras subjetivas dos traços e motivos recorrentes 

nas obras de diretores/autores, lidos sob a ótica da psicanálise lacaniana e outros saberes 

filiados as correntes estruturalistas, como os estudos sobre mitos de Lévi-Strauss, ou 

com recursos da linguística e semiologia francesa, com reconhecimento acadêmico 

dessas teorias.  

O modelo interpretativo estruturalista de influência mais duradoura foi 

possivelmente o que concebia o filme como um objeto análogo ao 

mito e ao ritual. Para Lévi-Strauss, a função do mito é a de traduzir 

uma contradição na vida social – entre vida e morte, por exemplo – 

em termos simbólicos, como a agricultura e a guerra. Essas oposições 

são resolvidas pelo mito por meio de um termo mediador – por 

exemplo, a caça, meio-termo entre a agricultura e a guerra. A ideia do 

filme como veículo para soluções imaginárias de determinadas 

oposições binárias se tornou moeda corrente na crítica acadêmica. 

Assim Thomas Schatz sustenta que os gêneros hollywoodianos, como 

o mito, são rituais sociais que reencenam contradições fundamentais 

na cultura. A ênfase dos cineastas hollywoodianos sobre a resolução 

da narrativa demonstra a importância das oposições temáticas 

fundamentais, como homem/mulher, indivíduo/comunidade, 

trabalho/lazer, ordem/desordem. Para que essas contradições 

encontrem uma solução, emerge uma figura mediadora. Essa 

abordagem binária à interpretação da estrutura narrativa é, 
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provavelmente, a herança mais duradoura do “cine-estruturalismo”. 

(BORDWELL, 2005, p. 29). 

O primeiro teórico a apresentar um esboço de método sobre autoria e 

estruturalismo foi Geoffrey Nowell Smith em livro sobre Visconti publicado por editora 

do British Film Institute em 1967. Tal ideia foi a germinação para Teoria do autor 

(Author theory) que aparece no influente livro de Peter Wollen (1972) Signs and 

meanings in the cinema, lançado pelo BFI em duas versões, a primeira em 1969 seguida 

por outra edição com revisão em 1972. Wollen (1972) apresenta sua teoria com 

reverência a Nowell Smith que iniciou a abordagem estruturalista somada ao autorismo. 

A teoria do autor tem sobrevivido apesar de toda alucinação e 

extravagância crítica na qual floresceu. Tem sobrevivido porque é 

indispensável. Geoffrey Nowell Smith acresceu à teoria do autor 

como é normalmente apresentada hoje: “um corolário essencial da 

teoria assim como tem sido desenvolvido é a descoberta de que as 

características definidoras de uma obra de um autor não são 

necessariamente aquelas nas quais são mais lidas pelo que se 

apresenta. O propósito desse criticismo se torna descobrir por trás dos 

contrastes superficiais entre tema e tratamento, um âmago de motivos 

básicos e recônditos. O padrão formado por estes motivos é o que dá à 

obra autoral sua estrutura particular. Tanto definindo internamente 

quanto distinguindo um corpo de trabalho de outro”. Essa abordagem 

estruturalista, assim como Nowell Smith nomeou, é indispensável 

para o crítico. (WOLLEN, 1972, p. 80. Tradução nossa42).  

 A Teoria do Autor proposta por Wollen (1972) é apresentada em ampla 

exposição, com estudo de caso dissecando obras dos mais variados gêneros, dos 

westerns às comédias de John Ford e Howard Hawks, associando imagens dos filmes às 

suas análises, destacando entre eles um conjunto de pares tanto de oposições quanto de 

similaridades. “Os grandes diretores devem ser definidos em termos de relações 

variáveis, em suas singularidades assim como em sua uniformidade”. (WOLLEN, 1972, 

p. 104. Tradução nossa43.). Destacando que a Teoria do Autor não deve servir ao culto 

 
42 No original: the auteur theory has survived despite all the hallucinating critical extravaganzas which it 

has fathered. It has survived because it is indispensable. Geoffrey Nowell-Smith has summed up the 

auteur theory as it is normally presented today: One essential corollary of the theory as it has been 

developed is the discovery that the defining characteristics of an author's work are not necessarily those 

which are most readily apparent. The purpose of criticism thus becomes to uncover behind the superficial 

contrasts of subject and treatment a hard core of basic and often recondite motifs. The pattern formed by 

these motifs is what gives an author's work its particular structure, both defining it internally and 

distinguishing one body of work from another. It is this 'structural approach', as Nowell-Srnith calls it, 

which is indispensable for the critic. 

43 No original: The great directors must be defined in terms of shifting relations, in their singularity as 

well as their uniformity. 
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da personalidade do diretor, mas possuir o intuito de pensar no cinema como arte. 

Ressaltando que o cinema, como toda manifestação artística, relaciona um aspecto 

composicional e outro ligado à performance. 

A análise de perspectiva autoral estruturalista não consiste em interpretar um 

filme a partir de sua fonte criativa, mas intenciona encontrar a estrutura implícita da 

obra. Em termos biográficos, os indivíduos Samuel Fuller, Howard Hawks e Alfred 

Hitchcock são separados das estruturas nomeadas depois deles, isto é, devem ser 

orientados apenas por seus nomes como marcas/assinaturas, e isso não deve ser 

metodologicamente confundido. Com essa afirmação Wollen (1972) declara que as 

questões pessoais, e o contexto da produção dos filmes, se torna algo irrelevante diante 

das possibilidades de leituras interpretativas da obra mediante um sistema estrutural 

implícito. Conclui suas ideias sugerindo que a riqueza da Teoria do Autor está nas 

possibilidades de novas leituras e questionamentos feitos a partir das contradições que 

todas as teorias nos deixam em seu desenvolvimento. Em relação à Teoria do Autor, 

isso implica na elaboração de uma estratégia teórica ligada ao conceito de performance. 

A saber, compreendendo a maneira pela qual um autor transforma elementos 

apropriados da cultura. Esse “palimpsesto cultural” deve servir como catalisador para o 

texto fílmico se tornar algo como uma máquina de produção de sentido. 

O que a teoria do autor demonstra é que o diretor não está 

simplesmente no comando de uma performance de um texto pré-

existente; ele não é, ou necessita ser apenas um metteur en scene. Don 

Siegel foi recentemente questionado na televisão sobre o que ele tirou 

do conto de Hemingway para seu filme, Os assassinos. Siegel retrucou 

que a única coisa retirada disso foi o catalisador de que um homem foi 

assassinado por alguém e ele não tentou fugir disso. A palavra que 

Siegel escolheu “catalisador” não poderia ser melhor. Incidentes e 

episódios do roteiro original ou de um romance podem agir como 

catalisadores; eles são os agentes nos quais são introduzidos na mente 

(consciente ou inconscientemente) do autor e reagem nele com os 

motivos e temas característicos de sua obra. O diretor não se 

subordina a outro autor; sua fonte é apenas um pretexto, no qual se 

providenciam catalisadores, cenas que se fundem com suas próprias 

preocupações em produzir um trabalho radicalmente novo. 

Consequentemente, no processo manifesto de performance, o 

tratamento de um tema, esconde uma produção latente desse quase 

novo texto, a produção de um diretor como um autor. (WOLLEN, 

1972, p. 113. Tradução nossa44.). 

 
44 No original: What the auteur theory demonstrates is that the director is not simply in command of a 

performance of a pre-existing text; he is not, or need not be, only a metteur en scene. Don Siegel was 

recently asked on television what he took from Hemingway's short story for his film, The Killers; Siegel 
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A questão do “estruturalismo de autor” (BUSCOMBE, 2005) reverberou 

também em publicações ligadas às instituições universitárias americanas, como a Film 

Comment e Film Quarterly, em comentários sobre a proposta de autoria relacionada ao 

estruturalismo como teoria, ideia consagrada por um grupo de críticos ingleses ligados 

ao British Film Institute. Para Brian Henderson (2005), em sua Crítica ao cine-

estruturalismo, o primeiro problema de Peter Wollen, talvez o mais influente do grupo 

de críticos que giravam profissionalmente em torno do BFI, é não assumir que tentou 

transformar as ideias de Sarris em sua proposição da Teoria do Autor, mas presumir que 

autorismo e estruturalismo podem ser a mesma coisa. Henderson (2005) parte do artigo 

de Charles Eckert (1981), para apontar algumas inadequações envolvendo os termos de 

estruturalismo e autorismo quando se empregam análises mal desenvolvidas sobre o 

conceito dos mitos estudados por Levi-Strauss para investigações no cinema a partir dos 

diretores.  

O artigo de Eckert refere-se aos críticos ingleses que renovaram a 

politique des auteurs com o aparato crítico do estruturalismo no final 

da década de 1960: Geoffrey Nowell-Smith, Peter Wollen, Jim Kitses, 

Alan Lovell e Bem Brewster. Ele distingue três formas de crítica 

estrutural que têm interesse especial para os críticos de cinema: (1) o 

estudo das estruturas linguísticas na narrativa (Todorov e Barthes); (2) 

o estudo semiológico da linguagem do cinema (Metz, Pasolini, Eco), 

que tenta determinar como o cinema comunica um significado e se ele 

pode ser analisado como uma linguagem; e (3) o estudo de Lévi-

Strauss sobre as estruturas subjacentes do pensamento e sobre os 

códigos empregados nos sistemas dialéticos que operam no 

pensamento mítico (HENDERSON, 2005, p.304). 

Para criticar a teoria do autor proposta por Wollen (1972), Henderson (2005) 

acusa-o de evitar fundamentação para o método que propõe, apenas demonstrando 

capacidade de organização retórica, a única coisa que sustenta suas afirmações.  

Wollen dá voltas e voltas, faz concessões terminológicas para obras 

teóricas recentes, mas não consegue escapar as críticas (das quais tem 

consciência) de reter ainda o sujeito como produtor de um significado 

único ou distinto. No trecho citado ele confunde uma questão 

metodológica com outra de fundamentação. Uma vez que o 

 
replied that 'the only thing taken from it was the catalyst that a man has been killed by somebody and he 

did not try to run away'. The word Siegel chose-'catalyst' -could not be bettered. Incidents and episodes 

in the original screenplay or novel can act as catalysts; they are the agents which are introduced into the 

mind (conscious or unconscious) of the auteur and react there with the motifs and themes characteristic 

of his work. The director does not subordinate himself to another author; his source is only a pretext, 

which provides catalysts, scenes which fuse with his own preoccupations to produce a radically new 

work. Thus the manifest process of performance, the treatment of a subject, conceals the latent 

production of a quite new text, the production of the director as an auteur. 
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estruturalismo autoral atua empiricamente (das obras para o diretor e 

não, a priori, do diretor para as obras) e uma vez que Wollen não está 

interessado na pessoa do diretor (em sua condição de sujeito efetivo, 

em sua biografia, psicanálise, ideologia pessoal), mas apenas nas 

estruturas rotuladas com esse nome, ele supõe ter resolvido os 

problemas de fundamentação do estruturalismo autoral, esboçados 

acima. Em resumo, ele teria de fornecer a teoria do sujeito que Lévi-

Strauss deliberadamente e sistematicamente omite, pois sua obra é 

fundamentada no intercâmbio dos sujeitos na produção de significado. 

A controvérsia de que (alguns) diretores podem marcar seus filmes, 

como de fato o fazem, com um significado único ou distintivo 

(estrutura) não pode ser fundamentada em Lévi-Strauss. E tampouco 

resolve o problema estipular que a estrutura autoral é apenas um 

significado entre muitos, pois ainda assim subsiste à questão de dar 

uma explicação para a produção desse significado. (HENDERSON, 

2005, p. 316). 

Especificamente, a produção teórica das premissas do autorismo somado ao 

estruturalismo científico, foi uma maneira de analisar objetivamente um corpus de 

filmes e descobrir padrões temáticos informados pela obra. Para isso, o autor de cinema 

serve como uma espécie de “catalisador inconsciente”, um princípio de análise para 

versar sobre significados implícitos no filme. O que nos leva a questionar: são apenas as 

estruturas sugeridas nessa leitura que dão significado ao filme? Essa “síndrome de 

eureka” parece ter se tornado uma obsessão para os críticos que procuravam por padrões 

e significados escondidos. (CAUGHIE, 1981, p. 126). 

Thomas Elsaesser (2012) afirma que a disciplina dos estudos de cinema se 

consolidou no ambiente acadêmico anglo-americano nos anos 1970 estimulada pela 

tensão estabelecida entre a influência ideológica da Cahiers (refletindo a postura 

romântica e humanista da política dos autores) versus Screen (representando as teorias 

desenvolvidas com rigor metodológico e crítico). A revista Screen foi palco para 

inúmeras discussões sobre o cinema, como essa abordagem do autor estruturalismo 

exposta aqui, mas se consagrou como uma publicação teorética e militante, que discutia 

teoria e prática cinematográfica elaborada por intelectuais e vanguardistas. 

Relembrando os primórdios dos estudos de cinema em torno dos anos 1920, como uma 

espécie de renovação cíclica dos discursos sobre a linguagem do cinema que relaciona 

princípios cinematográficos envolvendo conceitos sobre montagem e realismo. Seja 

pelo caráter da linguagem documental, ficcional ou experimental, tendo em vista 

desdobramentos das teorias propostas por cineastas, como Sergei Eisenstein, Dziga 

Vertov e John Grierson. O que ocorreu em paralelo às críticas de cinema e premissas 
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teóricas desenvolvidas por nomes como Rudolf Arnheim, Béla Balazs, Siegfried 

Kracauer e outros.  

O impulso central desta intervenção era defender (e definir) o cinema 

como forma de arte (e uma linguagem), e libertar o cinema do estigma 

de um mero reprodutor mecânico da realidade. Enquanto pode ser 

argumentado que a chegada do som pôs um fim aos seus esforços, a 

maneira pela qual a Screen adotou o discurso bastante seco da 

semiologia de Metz e adaptou isto como arma para um novo tipo de 

militância foi único. Pelo empoderamento de uma certa forma de fazer 

cinema assim como uma redefinição através do cinema do que é arte, 

a empreitada intelectual da Screen merece realmente o epíteto 

“heróico”, por mais breve que este momento tenha sido. Em meados 

dos 1980, uma certa virada estava em evidência. A diretriz política da 

Screen (majoritariamente francesa) de alta teoria poderia ser vista 

como vantajosa: tinha alcançado o objetivo do departamento de 

educação do BFI de providenciar os “textos” e de ter configurado a 

agenda intelectual que possibilitou uma parte dessa diversificada 

cultura de cinema dos 1960 a entrar nas universidades e estabelecer a 

versão britânica dos estudos de cinema. Mas a insistência nessa teoria 

em particular, que definiu os filmes como linguagem e o espectador 

como sujeito para miscognição45 e interpelação ideológica também 

configurou o cenário para um número de divisões. (ELSAESSER, 

2012, p. 21. Tradução nossa46.). 

Não pretendemos esgotar todo o percurso epistemológico da história das 

teorias de cinema e, por conseguinte, abarcar os estudos de cinema em sua totalidade 

por meio desta narrativa. Intencionamos, no entanto, destacar os principais temas e 

teorias que são como uma síntese das ideias que pavimentaram a consolidação dos 

estudos de cinema como disciplina. Dentre elas, vemos diversas correntes teóricas e 

variadas filiações que perpassam “os estudos culturais, o pós-modernismo e o 

culturalismo da escola de Frankfurt rivalizando entre si com a teoria da posição 

subjetiva, oferecendo explicações do conhecimento e da ação que são igualmente 

fundacionais”. (BORDWELL, 2005, p. 36). Isso tudo corresponde a um conjunto de 

 
45 Termo conceitual da psicanálise lacaniana que envolve o imaginário, ideologia e noções do 

simbólico/real. Nota do tradutor. 
46 No original: The central thrust of this intervention was to defend (and define) film as an art form (and a 

language), and to free cinema from the stigma of being a mere mechanical reprodution of reality. While it 

can be argued that the coming of sound put and end to their efforts, the manner in which Screen adopted 

the rather dry discourse of Metz’s semiology and adapted it into the weapon for a new militancy was 

unique. By empowering a certain form of filmmaking as well as a redefinition across the cinema of what 

is art, Screen’s intellectual enterprise does indeed deserve the epithet “heroic”, however brief this 

moment was to have been. By the mid-1980s, a certain turning point was in evidence. Screen’s policy of 

(mainly French) high theory could be seen to have paid off: it had achieved the BFI Education 

Department’s goal to provide the “texts” and set the intellectual agenda that enabled one part of this 

diverse film culture of the 1960’s to enter into the university and stablish the British version of film 

studies. But the insistence on this particular theory, which defined films as language and the spectator as 

subject to miscognition and ideological interpellation also set the scene for a number of divisions. 
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perspectivas que conferem maior liberdade aos sujeitos, como “agentes muito mais 

livres do que o admitido pela teoria da posição subjetiva”. Os estudos culturais são 

também responsáveis por influenciar a história das teorias do cinema para desviar a 

atenção dos textos e filmes canônicos. A saber, promovendo o olhar crítico para 

escrutinizar “versões da história oferecidas pelas grandes narrativas de maior parte da 

tradição acadêmica”. Propondo, a direção para o olhar das “micro-histórias que 

investigam os discursos e as práticas dos agentes sociais em momentos específicos: nos 

momentos–chave da modernidade ou da pós-modernidade”. (BORDWELL, 2005, p. 

36). Portanto, os estudos culturais foram cruciais para o confronto de versões históricas 

impostas pelos processos e práticas culturais dos colonizadores, o que acaba por guiar a 

interpretação e a valorização de determinada cultura de minoria em detrimento da 

cultura hegemônica. 

A ascensão do culturalismo nos Estados Unidos ocorreu quando a 

‘teoria da posição-subjetiva’ caiu sob o ataque do ‘pós-estruturalismo’ 

literário de Derrida e do último Barthes. Com o impulso recebido do 

feminismo, dos grupos gays/lésbicos/bissexuais, da esquerda não 

ortodoxa, da estética pós-modernista e dos movimentos multiculturais, 

a corrente estruturalista transformou-se em uma força central nos 

círculos intelectuais anglo-americanos. Quase todas as áreas das 

humanidades, hoje em dia, possuem sua própria vertente culturalista. 

[...] Que fatores permitiram uma assimilação assim tão rápida da 

corrente culturalista? O sucesso da teoria da posição subjetiva 

habituara os acadêmicos da área de cinema à ideia de que a grande 

teoria é imprescindível e, neste sentido, o culturalismo também 

oferecia uma série de possibilidades. Também ele baseia suas 

conclusões sobre os textos e as atividades midiáticas em explicações 

bastante amplas da sociedade, do pensamento e do sentido. Ao mesmo 

tempo o culturalismo produziu um certo alívio. Sua teoria, de modo 

geral, é menos intricada e menos ambiciosa, do ponto de vista 

filosófico, do que aquela que a antecede. Adorno e Habermas não são 

leituras de fim de semana, é evidente; mas a maior parte das teorias 

culturalistas, especialmente as propostas por pensadores britânicos, é 

bem mais amigável para o público usuário do que a teoria da posição-

subjetiva. Ante uma escolha forçada, quem não iria preferir a leitura 

de Raymond Williams à de Lacan, ou a de America de Baudrillard à 

Révolution du language poétique de Kristeva?  A proximidade do 

culturalismo ao “comentário cultural”, do modo que é praticado no 

jornalismo e no ensaísmo belestrístico, o torna mais atraente e 

acessível, facilitando enormemente o seu ensino. (BORDWELL, 

2005, p. 38). 

Por tudo isso, consideramos que a ascensão dos estudos culturais no âmbito 

acadêmico foi motivada pelas suas possibilidades de leituras mais abrangentes, e 

também por serem uma corrente teórica mais versátil do que as teorias consideradas 

herméticas e abstratas dos estruturalistas, por exemplo. Além de permitir maior 
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aproximação dos pesquisadores com os próprios filmes, desdobrando-se em práticas dos 

estudos de recepção, com abordagens sobre representatividade, etc. Ocasiona também a 

atitude séria para assumir análises ligadas à cultura popular e de massa, com pesquisas 

sobre a tevê, em uma época na qual tais objetos de estudo eram considerados menos 

nobres na academia.  

 

1.4. Revisão crítica das variações conceituais de autoria nos estudos de cinema 

(1980-2010) 

 

Segundo Felicity Colman (2014), o centro teorético e conceitual do 

pensamento cinematográfico no século XX se resume a um conjunto de ideias 

recorrentes que adquire força a partir dos anos 1960, tais como a Teoria do Autor, as 

análises psicanalíticas e cognitivas; a teoria do dispositivo, a crítica feminista e a 

desconstrução pós-colonial. Parte dessas propostas teve seu apogeu nos anos 1990, 

ainda que a maioria dessas teorias e conceitos sejam férteis até hoje. Os últimos trinta 

anos, de 1990 para cá, foram cruciais para a reestruturação da institucionalização do 

cinema, principalmente em termos de avanços tecnológicos e transformações do 

mercado (produção, distribuição e exibição). Sendo uma corrente estimulada pelas 

mudanças de comportamento e outras noções sobre consumo de produtos culturais no 

meio digital, o que acaba por fertilizar e estimular novas possibilidades teóricas para a 

construção do pensamento cinematográfico atual.  

Nesse sentido, Colman (2014) propõe um agrupamento de teorias baseado em 

“modelos, tecnologias e espectadores” que estabelecem noções sobre “paradigmas 

teóricos”. A ideia de “modelos” como um dos “paradigmas teóricos” descreve as 

pesquisas e abordagens nas quais um padrão normativo aparece. Um exemplo é a 

teorização de análise comparativa entre o cinema hollywoodiano e o cinema de arte. 

Assim como proliferam “modelos” teóricos explicativos sobre os filmes que discutem 

questões sobre “temporalidade, territorialização, política e subjetividade”. (COLMAN, 

2014, p. 9). Já a classificação paradigmática sobre “tecnologias”, constitui um padrão 

teórico recorrente no cinema que direciona o pensamento para análises sobre os 

processos tecnológicos que determinam reflexões sobre estética, commoditização e 

mediação de práticas cinematográficas. Já o paradigma dos “espectadores”, enquadra as 

investigações ligadas às práticas de recepção, por exemplo, com as pesquisas sobre 
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representatividade do ponto de vista feminista, de leitura “queer” ou do espectador 

como fã, etc. (COLMAN, 2014, p. 14). 

Compreendemos que vários estudiosos do cinema já pautaram modelos e 

classificações diversas sobre teorias do cinema, e nota-se que muitas destas propostas 

diferem entre si, de acordo com os princípios organizados pelas correntes de 

pensamentos e diferentes abordagens que são escolhidas por cada pesquisador. Richard 

Dyer (1998), por exemplo, organiza as teorias nos estudos de cinema a partir de duas 

grandes categorias: “o valor estético e formal dos filmes” e “o valor social e ideológico 

do cinema”.  Isso nos abre um precedente para pensar nos “paradigmas teóricos” como 

noção complexa, tão abrangente quanto o tecido epistemológico criado pelo próprio 

desenvolvimento histórico cultural do cinema. Sobre a classificação de “paradigmas 

teóricos” do pensamento cinematográfico, Manuela Penafria (et al, 2017, p. 35) tece 

comentários sobre o pensamento elaborado por Francesco Casseti para discorrer sobre 

esta classificação: 

Casetti aponta três grandes paradigmas teóricos (muito resumidamente 

aqui apresentados): 

1. Teorias ontológicas – dedicam-se à questão: O que é o cinema? São 

teorias que pretendem explicitar a essência do cinema valorizando 

uma componente metafísica e produzindo um conhecimento sobre 

cinema global ou englobante; 

2. Teorias metodológicas – têm como questão de partida: que ponto de 

vista adotar para compreender o cinema? Ao elegerem um ponto de 

vista, este conhecimento valoriza mais o que é pertinente e menos a 

essência. Neste paradigma operam disciplinas como a Sociologia, a 

Psicologia, a Psicanálise ou a Semiótica que fizeram do cinema objeto 

de investigação; trata-se de um conhecimento “em perspectiva”; 

3. Teorias de campo – concentram-se nos problemas suscitados pelo 

cinema (ou seja, campo de perguntas, problemáticas). Como exemplo, 

Casetti apresenta a investigação sobre os modos de representação do 

cinema ou o papel do espectador. Não buscam a essência nem 

selecionam o pertinente, tratam-se de teorias de exploração que 

valorizam o cinema enquanto fenómeno e produzem um 

conhecimento que não é “global” nem “em perspectiva”, mas 

“transversal”. (PENAFRIA et al, 2017, p. 35). 

 

Na direção supracitada, o conceito de autoria pode se enquadrar mais como um 

paradigma incorporado nas “teorias de campo”, pois se consolida historicamente como 

ponto de partida para diversas pesquisas. Investindo em análises que buscam 

compreender aspectos da criação/produção e princípios de recepção, ao estabelecer um 

princípio para interpretação dos filmes pelo público. No decorrer da história cultural do 

cinema o nome do cineasta foi parte indissolúvel da crítica e referência para os estudos 

acadêmicos, servindo como índice norteador para análises fílmicas, estabelecendo a 
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crença de que o autor possui maior controle criativo sobre a produção, distinguindo-se 

através de marca estilística, por isso, C. Paul Sellors (2010) reforça que o conceito de 

autoria é indispensável, embora nem sempre justo. Sellors (2010) defende a proposta de 

uma perspectiva teórica que possa desenvolver uma teoria sobre autoria coletiva no 

cinema. Para isso, se faz necessária uma revisão conceitual e epistemológica que 

justifique os motivos envolvidos nessas indagações, parafraseando Antoine de Baecque 

(2003), numa manifestação que pede para ser acompanhada de postulados, 

esclarecimentos, provas ou circunstâncias na tentativa de expor indícios de uma 

singularidade criativa, constituindo essa entidade, “o autor”, que se torna interface para 

o próprio cinema. 

Do mesmo modo como apresentamos alguns paradigmas das teorias do cinema 

é oportuno classificar métodos e abordagens para estudos da crítica. Tendo em vista que 

a noção de autoria discutida na tese foi ocasionada pelo intercâmbio de ideias 

estimuladas pela crítica em tensionamento com teorizações do campo acadêmico. Os 

procedimentos para análise da crítica como objeto de estudo se torna relevante para esta 

narrativa, por seu percurso epistemológico temático. O crítico atua trabalhando a 

compreensão e interpretação acerca de um filme ou filmografia. Opera com a atitude 

que mostra entendimento e perspicácia para propiciar explicação ao leitor. 

Reconhecemos que a crítica nem é ciência ou arte, mas se aproxima de ambas. O 

sentido e significado são efeitos desejados nas interpretações de obras artísticas. A 

crítica pressupõe algo teórico para não cair no abismo das convicções opinativas e 

citações fáceis dos fatos que permeiam a opinião comum. Desta forma procede com 

informações extratextuais para preencher incertezas referenciais. Muitas vezes 

coerências e incompatibilidades surgem entre a obra e sua abordagem. Existem quatro 

problemas de interpretação para a crítica se deparar: em primeiro lugar está à 

apropriação de ideias, seguida pela informação obstinada que busca dar sentido, 

associada à busca por originalidade e por último a plausibilidade. (BORDWELL, 1999, 

p. 30). 

A subjetividade na interpretação de um filme pode levar à prática da evasão 

intelectual e com isso a crítica pode sugerir algo que não está no filme. Uma rotina 

segura para a atividade crítica é praticar a descrição da narrativa, por meio de 

comentários sobre o mundo diegético e seus personagens. O modelo da “crítica 

ordinária” apresenta uma lógica inferencial que surge com as impressões e percepções 
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do primeiro contato com a obra. Outro modo é a prática da “crítica quebra-cabeça”, que 

insiste na resolução de problemas (BORDWELL, 1999, p. 31). Em geral, estudos sobre 

crítica cinematográfica adotam as seguintes metodologias: Estudos de personalidades da 

crítica com perfis biográficos. Como exemplo, citamos o estudo sobre Kael versus 

Sontag (SELIGMAN, 2005), destacando figuras memoráveis do pensamento americano, 

e da crítica cultural, numa comparação situada por divergências e convergências 

profissionais e ideológicas. São recorrentes estudos literários e/ou formais, com análises 

sobre a linguagem e estilo da crítica cinematográfica, tal como apresentado por Clayton 

e Klevan (2011), que expõem métodos de análise textual acerca de peças literárias da 

crítica americana em diversos períodos, numa abordagem embasada por teorias dos 

estudos da linguagem.  Por sua vez, Bordwell (1991) e Noel Carroll (2009) apresentam 

reflexão teórica para pensar a crítica, numa abordagem apropriada da filosofia 

cognitivista, que dispõem categorias analíticas, descritivas, elucidativas, e 

classificatórias, para contextualização e interpretação de textos críticos. Este método 

interpretativo é amparado por estudos da retórica para criar uma espécie de metacrítica 

com interpretação de textos críticos selecionados para compreender sua relação como os 

filmes 

Destacamos os estudos que observam escolas de interpretação da crítica, tendo 

como exemplo a dos “críticos autoristas” (STAM, 2003) discutidos na tese, a partir de 

uma relação cultural, política e afetiva para lidar com o discurso sobre cinema que 

utiliza aparatos discursivos estabelecidos pela Política dos Autores e Teoria do Autor. 

As ideias apresentadas por Bordwell (1999), Caroll (2009), Clayton e Klevan (2011) 

nos fornecem propostas teóricas para fundamentar os princípios dessa atividade como 

campo de estudo. Todavia, tais argumentações servem apenas para mapear e mostrar 

esquemas de interpretação para teorizar sobre essa prática. Cabe destacar que não 

afirmamos a noção de autoria como razão de ser por parte da crítica e dos estudos de 

cinema, mas ressaltamos sua ubiquidade na paisagem cultural relacionada às teorias e 

abordagens do pensamento cinematográfico, como já afirmado por David Gerstner 

(2003).  

Por tudo isso, atualizamos concepções sobre autoria, tendo em vista sua 

recorrência sob parâmetros decisivos vistos através dessa revisão teórico-metodológica. 

John Caughie (1981) sugere que a ideia de autoria é mais produtiva quando exposta às 

suas contradições. Ele foi um dos primeiros pesquisadores a aventar a hipótese de que a 

noção de autoria provocou transformações para o desenvolvimento dos estudos e teorias 
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do cinema. Essa ideia é corroborada pela pesquisa de Barrett Hodsdon (2017), que 

apresenta a persistência das premissas do autorismo na história do cinema.  

O ambiente contemporâneo de profusão de imagens abandonou a 

tarefa de extração artística e explicação como resultado, ao lado dos 

valores que se reuniam em torno do processo da crítica hermenêutica. 

O que assombra a escolaridade acadêmica do cinema hoje é que o 

autorismo está em todo lugar e lugar nenhum nos jogos culturais do 

capitalismo tardio. Por décadas o assunto do autor-diretor no cinema 

tem sido um lugar flutuante nas discussões críticas e acadêmicas sobre 

criatividade no meio. No seu apogeu crítico no final dos anos 1950 e 

meados dos anos 1960, o criticismo autoral tem carregado uma 

corrente de ressonâncias cultuais. Mas esse cultismo foi sucedido por 

um ataque teorético, mesmo com sua aniquilação nos anos 1970. 

Consequentemente, isso foi modificado e renovado em frentes 

diversas durante as décadas recentes. (HODSDON, 2017, p. 1. 

Tradução nossa47). 

 

Um dos primeiros estudos sobre as variações teóricas e conceituais acerca do 

tema foi organizado no começo da década de 1980, na compilação intitulada Teorias de 

Autoria48, editada por John Caughie (1981, p. 1), com o estímulo do conceito de autoria 

como fonte e centro de reverberação do texto fílmico. Isto é, com a questão, o que a 

leitura sob a perspectiva da autoria pode revelar de um texto? Apontando que o tema do 

autor nas artes tem sido fator decisivo, sendo princípio recorrente para a crítica e teoria 

estética contemporânea. Especialmente por levantar a reflexão sobre a “função do 

autor”, e isto significa dizer que, quando se descobre o nome do autor em uma obra 

atribui-se responsabilidade e status a um sujeito, servindo como elemento disciplinador 

para interpretações sobre um texto. Ou seja, o reconhecimento de autoria permite punir 

ou recompensar o responsável pela obra, criando um sujeito racional o qual nós 

denominamos “o autor”, bem ao modo de como descreveu Foucault (2003) em O que é 

um autor? A noção de autor, para Foucault (2003), também implica dizer que alguns 

textos na cultura possuem criadores, mas não necessariamente autores. Estes seriam 

aqueles autores nos quais seus nomes se tornam eles próprios referências culturais para 

além de suas obras, reverberando significados e produzindo sentido mediante seus 

próprios nomes. Isto nos leva a pensar também nas estratégias de leitura. Tomando a 

 
47 No original: The contemporary enviroment of image profusion has left the task of traditional artistic 

extraction and explication in its wake, alongside the values that clustered around the process of 

hermeneutic criticismo. What haunts film scholarship today is that auteurism is everywhere and nowhere 

in the games of late cultural capitalism. For decades the subject of the auteur-director in cinema has had 

a fluctuating place in critical and academic discussions over creativity in the medium. From its critical 

heyday in the late 1950s and the mid-1960s, auteur criticism has carried a string of cult ressonances. But 

this cultism was succeeded by a theoretical assault and even annihilation in the 1970s. Thence, it was 

modified and renovated on various fronts during recent decades. 
48 No original: Theories of authorship.  
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posição subjetiva do sujeito evocada por Barthes (1988) quando declarou, mesmo que 

retoricamente, A morte do autor e o nascimento do leitor. 

Onde o criticismo sentiu o peso desse desafio, e não é de modo algum 

universal, tem sido tentado a abrir (ou mesmo forçar a abertura) do 

texto como um processo. Regulado para uma certa história ou para 

certas “ordens do discurso”, em vez de voltar-se à personalidade e 

auto expressão de seu autor. A função de tal criticismo é, então, não 

descobrir, ou construir, um autor, mas descobrir a história e a 

organização discursiva que é fundacional para o texto, no qual negocia 

sua relação com sua audiência histórica. Uma teoria de autoria, agora, 

envolve uma consideração sobre a posição dos autores dentro de 

histórias específicas (para o cinema, particularmente, isto envolve 

histórias institucionais e industriais assim como histórias políticas e 

sociais); e dentro da retórica do texto, e de como nós usamos esta 

figura (ficcional, construída, atual) em nossa leitura, e para o nosso 

prazer. (CAUGHIE, 1981, p. 2. Tradução nossa49). 

 

A partir dos resultados da pesquisa, com o levantamento mediado pela 

produção teórica de um conjunto de pesquisadores que discutem o conceito de autoria, 

rearranjamos alguns modos e comentamos abordagens e estratégias na revisão do 

protagonismo desta noção para os estudos de cinema. Ressaltamos que a repercussão da 

autoria fundamenta-se na cultura em torno de duas matrizes: em uma permeia o caráter 

humanista. Por exemplo, quando se valoriza particularidades de uma visão de mundo 

como qualidades expressivas do artista como indivíduo e sua interpretação do mundo 

social. Enquanto que em outra chave de interpretação discutem-se questões relacionadas 

ao capitalismo e à ideologia. Staiger (2003) afirma que a noção do autor de cinema é 

uma “ficção necessária” para criar riqueza na experiência do espectador. Sendo 

resultado da interpretação de uma visão criativa e pessoal sobre a obra, refletindo sobre 

como os filmes são criados do ponto de vista do artista/criador. Serve também para 

evocar reflexividades através das marcas/assinaturas dos autores, ou para examinar o 

“nome de um prazer”.  

Neste sentido, afirmamos que a ideia de Foucault (2003) sobre as “funções do 

autor” são fundamentais para estabelecer a noção de autoria na cultura contemporânea. 

 
49

 No original: Where criticism has felt the weight of this challenge, and it is by no means universal, it 

has attempted to open out (or even force open) the text as a process, obedient to a certain history and to 

certain “orders of discourse”, rather than to the personality and self expression of its author. The 

function of such criticismo is, then, not to discover, or constructo, the author, but to discover the history 

and the discursive organisation which is foundational for the text, and which negotiates its relationship 

with its historical audience. A theory of authorship, now, involves a consideration of the position of 

authors within specific histories (for cinema, particularly, this involves industrial and institutional 

histories as well as social and political histories); and it within the rhetoric of the text, and of how we use 

this figure (fictional, constructed, actual) in our Reading, and for our pleasure. 
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Em primeiro lugar porque serve para nomear uma pessoa, criando uma designação; 

depois, esta definição permite desenvolver um método pelo qual um agrupamento de 

textos são usados pela crítica ou mercado, para destacar um conjunto de obras como um 

cânone. Consequentemente, essa categorização/designação produz status cultural; e por 

isso impõe sentido aos textos. Tudo isso resume a proposta da “função do autor” tratada 

pelo filósofo francês. Discutindo incertezas relacionais de atribuição à posição do autor 

em um campo discursivo, apresentando esforços para reivindicar quem é o responsável 

pela criação. Diante disso, com a perspectiva mais apropriada ao texto literário, 

discutem-se funções autorais: 

Ela não se forma espontaneamente como a atribuição de um discurso a 

um indivíduo. É o resultado de uma operação complexa que constrói 

um certo ser de razão que se chama de autor. Sem dúvida, a esse ser 

de razão, tenta-se dar um status realista: seria no indivíduo, uma 

instância “profunda”, um poder “criador”, um “projeto”, o lugar 

originário da escrita. Mas, na verdade, o que no indivíduo é designado 

como autor (ou o que faz de um indivíduo um autor) é apenas a 

projeção, em termos sempre mais ou menos psicologizantes, do 

tratamento que se dá aos textos, das aproximações que operam, dos 

traços que se estabelecem como pertinentes, das continuidades que se 

admitem ou das exclusões que se praticam. Todas essas operações 

variam de acordo as épocas e os tipos de discursos. Não se constrói 

um “autor filosófico” como um “poeta”; e não se construía o autor de 

uma obra romanesca no século XVIII como atualmente. Entretanto, 

pode-se encontrar através do tempo certo invariante nas regras de 

construção do autor. (FOUCAULT, 2003, p. 277). 

 

Devemos considerar dois problemas centrais para discussão que foram postos 

pelo pensamento pós-estruturalista. O primeiro é relacionado às dúvidas sobre as 

análises que tentam explicar motivos intencionais que partem da noção do autor no 

cinema, caindo na ideia da “falácia intencional”, e o outro problema encontra-se na 

extensão do conceito de autoria que investiga questões de identidade interseccionadas 

pelas preocupações culturais, de nacionalidade, raça, classe, gênero; além das noções de 

múltipla autoria e intertextualidade. Nesse sentido, atualizamos considerações teóricas e 

metodológicas apontadas por Staiger (2003) e Stephen Crofts (1998, p. 311) que 

discutem o conceito de autoria numa perspectiva histórica, contextualizando seu 

desenvolvimento concomitante aos estudos de cinema. Atravessando ideias 

consideradas preponderantes na cultura. Estas noções são elaboradas como um ciclo de 

“ênfases” que encapsulam ideias/pensamentos recorrentes ligados às preocupações 

políticas, ideológicas, estéticas dentre outras noções socioculturais do contemporâneo. 
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Este conhecimento é elaborado por meio de estratégias teóricas e críticas que 

vem se desenvolvendo desde meados do século passado. A noção de “pioneiros do 

autorismo”, reúne textos primordiais sobre o cinema como meio de expressão artística,  

no período definido durante as décadas de 1920 e 1930; discorrendo sobre a formação 

de uma linguagem própria e as relações entre as artes que o precederam, reforçando o 

espírito “inovador” da arte cinematográfica e o papel romântico do criador. Do mesmo 

modo como Staiger (2003) aborda a ideia de “autoria como origem” para remeter à 

construção da ideia do autor de cinema sob uma perspectiva histórica e cronológica, 

algo que remete ao ideário do autor como deus/criador de um mundo (a obra).  Como 

vimos anteriormente, a pedra fundacional da ideia de autoria no cinema foi a 

reverberação dos discursos sobre os diretores perpetradas pela Cahiers. Já nos anos 

1970, a relação entre o texto fílmico e a mediação cultural foi responsável por levar o 

pensamento da política dos autores para discussões mais intricadas na academia. 

(HODSDON, 2017, p. 5).  

A influência da “análise textual” assombrou o pensamento acadêmico até os 

anos 1970; guiando a percepção para uma mudança com “ênfase teórica” perpetrada 

pela revista Screen na virada desta década. Isso nos leva a uma última grande fase da 

autoria nos estudos de cinema que se desdobra desde a década de 1980, no período em 

que proliferam pesquisas com “ênfases históricas” e análises sobre instituições de 

produção, circulação de filmes e recepção, envolvendo políticas culturais e econômicas. 

Para discutir em maior escopo as sociedades nas quais os filmes são produzidos, em 

noções sobre cultura e sociedade, indústria cinematográfica e o texto fílmico de acordo 

com sua temporalidade histórica. (CROFTS, 1998, p. 311). 

Com isso, desenvolvem-se os modos que vêem o “autor como sujeito social”, a 

inscrição de um indivíduo (autor) no texto; um exemplo desta questão é o nome de John 

Ford que rotula um tipo genérico de Western classificando os filmes como modelo de 

convenção narrativa, etc. É interessante notar que algumas dessas classificações e 

abordagens se aproximam em suas definições, pois interpretamos ainda o “autor como 

nome do autor” ou o “autor como sujeito social”. O que nos leva à questão do “autor e a 

instância da política e do prazer”, que define os textos que empregam o autor sob um 

viés social ou político; ou quando um filme e o autor servem para refletir sobre questões 

que envolvem noções de gênero e sexualidade, por exemplo. A noção do autor de 

cinema é empregada numa chave afetiva e psicológica para aproximação do espectador 

com o texto fílmico. (CROFT, 1998). 
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Tal como já foi apresentado anteriormente nesta discussão, reconhecemos a 

noção do “autorismo clássico”, que abraça a dimensão política e afetiva em torno do 

autor, constituído pela formação histórica e conceitual da cinefilia que atravessa 

análises definidas pela mise-en-scène e alguns temas significativos para qualificação de 

um diretor; tanto a Política dos Autores e a Teoria do Autor de Sarris (2000) são 

exemplos deste modo clássico. A noção de “autoria como personalidade”, supõe a força 

casual da produção controlada pelas idiossincrasias pessoais do autor no cinema. Esta 

perspectiva se torna uma idealização sobre a expressão individual do diretor 

considerado artista. As observações de Bazin sobre o realismo cinematográfico também 

podem ser consideradas como parte desse embrião conceitual sobre autoria, afinal o 

crítico usava o exemplo de cineastas como princípio para refletir sobre o cinema realista 

que idealizava. Do mesmo jeito, o manifesto de Astruc, e a idealização do cinema como 

forma de expressão pessoal, que buscava equiparar as obras cinematográficas ao 

pensamento filosófico, esta proposta também se enquadra nessa estratégia discutida por 

Staiger (2003). Assim como Gilles Deleuze que reforçou a comparação dos cineastas 

como pensadores da modernidade em seus influentes livros A imagem-movimento e A 

imagem-tempo. (STAIGER, 2003, p. 34).  

A ênfase teórica é representada pelo “estruturalismo de autor”, pois sugere 

análises complexas que utilizam forte instrumental teórico emprestado principalmente 

da semiótica e da psicanálise, dentre outras abordagens lidas sob a ótica do pensamento 

estruturalista. Interpretando motivos, símbolos e características recorrentes em leituras 

que perfazem a dimensão psicológica relacionada aos sintomas sociais vistos nos 

filmes. O modo que toma “o autor como efeito do texto” é influenciado pelos escritos 

de Barthes (1998) sobre o nascimento do leitor e A morte do autor; isto significa dizer 

que o autor é uma “ficção” criada pelo leitor como um prazer (fruição do ato de leitura) 

para inferir e atribuir significados subjetivos à obra, tomando o criador como princípio 

reflexivo e unidade do texto. A ideia do “autor como nome de autor” é relacionada às 

ideias de Foucault (2003) sobre a “função do autor”, com a regulação dos nomes que 

marcam os textos, como exemplo temos a ideia de um filme de Jane Campion que 

sugere reflexões sobre feminismo associado aos valores criados pela obra da cineasta; 

enquanto um filme de Quentin Tarantino evoca características particulares do diretor, 

como referências pop, violência estilizada etc. (CROFT, 1998). 

O modo do “autor nas instituições de produção” guiam análises da noção da 

autoria diante das interações econômicas, culturais e políticas/ideológicas no contexto 
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da produção cinematográfica. Um exemplo são as questões já levantadas por Sarris 

(2010) sobre a “personalidade distintiva” do autor que entra em conflito com o 

“material de sua produção”.  “A autoria como sociologia de produção” (STAIGER, 

2003), analisa a noção de autor como fator para definição de hierarquia entre os 

diretores: os primeiros são os criadores; o segundo grupo enquadra os rebeldes 

profissionais; e por último existem os harmonizadores. Os diretores são divididos em 

grupos, como exemplos de uma classe profissional, expondo conflitos e questões que 

envolve desde a divisão do trabalho na produção, entre vários profissionais do cinema, e 

entre o cineasta e sua personalidade diante dos estúdios e corporações. Vê-se nessa 

classificação outras duas funções para pensar a autoria: a primeira é de função liberal, 

enquanto a outra é de postura marxista. (STAIGER, 2003, p. 41).  

A ideia de “autoria como assinatura” se torna crucial para repensar os termos 

autorismo e autoria na concepção da teórica. Autorismo é definido por Staiger (2003) 

como uma busca por unidade orgânica na obra, subsumida por uma personalidade 

controladora. Enquanto que o termo autoria, para a teórica, está relacionado às questões 

de agenciamento dos sujeitos diante das possibilidades de leituras criadas sobre a 

percepção da personalidade do autor e sua biografia. “Autoria como leitura estratégica” 

diz respeito às apropriações de chave afetiva e subjetiva elaboradas pelos 

leitores/espectadores, numa aproximação com as ideias de Barthes (1998) sobre A morte 

do autor e o nascimento do leitor, isto resume as abordagens ligadas às práticas de 

recepção.  

A abordagem da “autoria como lugar de discursos” e “autoria como leitura 

estratégica”, evoca o diretor/autor como uma construção ficcional do leitor/espectador 

para pensar na questão, e “realmente importa quem está falando?”, pois o autor se torna 

uma espécie de código ao mesmo tempo interno e externo ao texto fílmico para o 

pesquisador descobrir sinais e motivos sobre a produção de sentido dos filmes. “Autoria 

como a técnica do eu”, resume a noção do “lugar de fala”, pois esta abordagem assume 

a importância de considerar quem está falando, com suas preocupações, 

posicionamentos ideológicos, visões de mundo, etc. A proposta de pensar “o autor 

como gênero”, orienta reflexões sobre questões políticas e subjetivas ligadas ao gênero 

(feminino, masculino e queer) e não sobre convenções dos gêneros cinematográficos. 

Exemplos notórios dessa categoria nos estudos de cinema são as pesquisas de Claire 

Johnston e Laura Mulvey que discutem o olhar masculino construído na história do 

cinema em contraponto à perspectiva feminista. (STAIGER, 2003). 
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Como já foi apontado anteriormente, as noções sobre autoria servem como 

ponto de partida para compreensão da narrativa através de supostas intenções artísticas, 

lidas como inquietações intelectuais dos autores, interpretando simbolismos, discursos e 

elementos estilísticos dispostos nos filmes, que são tomados como indicações das 

preocupações estéticas e políticas dos cineastas analisados sob a perspectiva de auto 

expressão, mesmo com fortes traços biográficos, ou ainda como performance. Esta 

noção amplia a discussão sugerindo relações entre o capital cultural de bens simbólicos 

difundidos pelos festivais, seus filmes e autores, em sua repercussão nas mídias, para 

destacar a construção da persona autoral como representação da obra. Se levarmos em 

consideração que o exame do texto fílmico ou o conjunto da obra, é incompleto sem 

buscarmos a compreensão do contexto de sua produção e recepção, levamos essas 

considerações para uma interpretação mais abrangente do conceito de autoria, quando 

impera o caráter extra-fílmico na construção da imagem do autor no cinema, como algo 

que agrega valor cultural aos filmes.  

A imagem do cineasta nas mídias, não falamos diretamente da auto projeção de 

alguns autores nos próprios filmes (com exemplos que vão de Hitchcock a Godard e 

Woody Allen), mas na performance midiática em entrevistas, aparições públicas e 

comentários; este lado que é explorado fora do filme pela figura do diretor e implica nas 

subjetividades que servem como sinais de preocupações estéticas/poéticas vistas nos 

filmes, aumentando a capacidade do intérprete sobre a obra, sugerindo uma construção 

de imagem criativa autoconsciente por parte do autor. Cecília Sayad classifica alguns 

modos de desempenho do autor para compreensão de uma “performance de autoria” 

(SAYAD, 2013). O conceito de performance autoral, sugere a presença do autor em 

tela. Woody Allen é um dos exemplos que explora sua persona autoral no cinema 

quando aparece em seus filmes como personagem; outro modo de performance é visto 

nas intervenções que o autor faz quando surge, ou se escuta sua voz, em filmes 

documentários, como na obra de Eduardo Coutinho. (SAYAD, 2013, p. 142). O autor 

pode ser percebido como uma suposta “voz narrativa”, servindo de agenciamento para a 

experiência do espectador, quando são lidas supostas intenções autorais.  

A perspectiva da autoria como rótulo/marca que perpassa a cultura de forma 

insidiosa é apresentada por Corrigan (2003), que aponta o comércio do autorismo e o 

autor como estrela de cinema (como será discutido no capítulo final). Na mesma direção 

em que Elsaesser (2012) reforça o discurso desenvolvendo a ideia de “autor-conceito” 

(ELSAESSER 2012, p. 301). A noção refere-se aos cineastas que repercutem a autoria 
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por meio de imperativos industriais, e neste sentido, tais diretores são como artistas-

empreendedores que rompem paradigmas e usam o aparato tecnológico-econômico do 

cinema para consolidação profissional. Tal expressão define o diretor consagrado por 

obra de grandes estúdios que têm como destaque o investimento em valor de produção, 

em filmes dependentes de alta tecnologia e aparato publicitário, sem prescindir de maior 

controle de pós-produção, determinado por regime industrial transformado em uma 

constelação de produtos, referindo-se aos desenvolvimentos das estratégias de 

fabricação do cinema  blockbuster que vem se desdobrando com a segunda geração da 

Nova Hollywood50 com nomes como Steven Spielberg, George Lucas, e posteriormente 

James Cameron, que simbolizam marcas autorais valorizadas pelo caráter industrial e 

tecnológico de seus filmes, com suposto controle total sobre a pós-produção em filmes-

franquia. Tais nomes são considerados autores, apesar de terem obras definidas pelos 

excessivos investimentos de marketing em filmes-eventos. Spielberg consagrou-se no 

cinema popular, com Tubarão (1975), tendo posterior reconhecimento como artista em 

Lista de Schindler (1993) e se tornar sócio de estúdio, Dreamworks. Lucas lança Star 

Wars (1977) e estabelece a posição do diretor mediante controle criativo e imposição 

contratual como aposta em sua franquia, tendo cláusula especial de contrapartida do 

resultado econômico no mercado, como empresário cinematográfico também 

desenvolveu a Lucasfilm e a produtora de efeitos especiais, Industrial Light & Magic; 

na mesma direção, Cameron possui empreendimentos, exemplo é a companhia 

Lightstorm Entertainment. O cineasta se tornou o principal divulgador e investidor na 

tecnologia 3D desde o lançamento da franquia Avatar (2009). (ELSAESSER, 2012). 

 
50 Peter Biskind (2005; 2009) narra em dois livros distintos, mas complementares, sobre a ascensão, 

queda e ressurgimento da concepção dessa Nova Hollywood. Após a bem-sucedida recepção mundial de 

uma primeira geração de diretores-autores, que aconteceu entre as décadas de 1960-70, como uma 

verdadeira “nova onda americana”, a ideia começa a fracassar na década posterior. Por causa dos 

excessos cometidos em superproduções dirigidas por nomes como Michael Cimino com O portal do 

paraíso e Francis Coppola, com Apocalypse Now, já no final dos anos 1970 e começo dos 1980. Neste 

ínterim, a questão de uma Nova Hollywood é reformulada a partir de uma segunda geração, isto é, com a 

chegada dos filmes blockbusters, e o marco Tubarão (1975) de Spielberg, agregando outro significado à 

expressão cunhada pela crítica. A ideia ressurge como um “filho legítimo da Nova Hollywood” 

reconhecido sob o rótulo de “indie” ou “cinema independente americano”, que na verdade tem origem 

nos anos 1960 com os filmes de John Cassavetes, e outros cineastas nas décadas seguintes, como John 

Sayles, David Lynch, Jim Jarmush e os irmãos Coen, reforçando o ideário da  estética “anti-hollywood” 

(distinguindo-se da fantasia e escapismo comuns ao sistema hollywoodiano com filmes de baixo 

orçamento e em sua maioria com temáticas mais realistas e engajadas sobre o cotidiano social dos 

personagens) que vigora durante os anos 1980, mas que ganha maior repercussão da imprensa mediante o 

cenário formatado pelo festival de Sundance nos anos 1990, com o estímulo e influência da produtora 

Miramax, a partir do sucesso de filmes como Sexo, mentiras e videotape (1989) de Steven Soderbergh.  
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Concomitante ao amadurecimento dos estudos de cinema como campo 

autônomo, o emprego conceitual da autoria como princípio de análise é reformulado 

como visto por Elsaesser (2016) que discute as contradições inerentes às restrições 

criativas51 impostas pelo mercado mundial a partir do conceito de “Autor Global” 

(ELSAESSER, 2016). Essa conceituação indica o flerte perigoso e contraditório criado 

como expectativas do cinema autoral para atender à agenda humanitarista propalada 

como marketing social e interesse da indústria. A ideia estabelece uma “dupla 

ocupação” da função do autor, reconhecido, sobretudo, pelos nomes do World Cinema. 

Em geral, os cineastas de países periféricos da Ásia, África ou da América do Sul, por 

exemplo, são financiados por fundos internacionais de cinema ligados ao circuito de 

festivais e conglomerados de produção audiovisual. Tal situação coloca em conflito as 

afirmações de um cinema nacional versus um cinema global, por exemplo, 

principalmente quando o filme do país é acusado de “auto-exotização” da cultura, e 

consequente submissão da “auto-expressão” do diretor às demandas econômicas e 

culturais de mercado, em filmes destinados a um público elitista espalhado pelo mundo 

(ELSAESSER, 2016, p. 26). 

Surge ainda a alcunha de “novo autor” que é renovada constantemente por 

acadêmicos, cinéfilos e crítica. Um exemplo é o estudo organizado por Arved Ashby 

(2013) sobre o perfil do novo autor destacado pelo uso de música popular nas 

narrativas, como uma relação que é revigorada por causa da estética dos videoclipes na 

MTV, sendo elemento para a formação e reconhecimento de cineastas. A referência 

musical é sugerida como uma marca do autor explorando metáforas e subjetividades da 

narrativa e personagens nos filmes através da música. Trata-se de uma marca autoral 

recorrente, por exemplo nos filmes do americano Quentin Tarantino e sua criteriosa 

seleção como trilha sonora em sua obra. Abrindo um diálogo com o próprio filme e 

expandindo sua produção de sentido. Outro caso é o cineasta de Hong-Kong Wong Kar-

Wai, que ressalta músicas como recurso para estilização em seus filmes. Como uma 

forma de reconhecer o uso da música e enfatizar traços autorais, sendo uma espécie de 

 
51 Um dos cineastas mais aclamados do circuito de festivais internacionais desde os anos 1990, Lars von 

Trier, exercita em seus filmes uma espécie de “poética de restrição criativa” (ELSAESSER, 2016, p. 35) 

em sua obra. Como forma de explorar jogos metalinguísticos em seus filmes, dentre outras questões 

ligadas à vida pessoal, etc. É importante constatar que a partir de sua consagração nos festivais 

internacionais, quase todas suas produções sejam faladas em inglês e não em dinamarquês, e mesmo pelo 

fato do diretor ter chamado atenção para o cinema nacional de seu país, foi consagrado como cineasta 

global. Sendo orientado por um sistema de produção e distribuição internacional referendado pelo circuito 

de festivais de cinema. 
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disc-jóquei que, mediado pela escolha de certas canções, sugere significados adicionais 

e uma interpretação para sua obra. Isto equivale a dizer que o diretor é também 

considerado um autor pelo empréstimo e revigoração de músicas já consagradas, ou 

mesmo com o reposionamento de canções obscuras. Por tudo isso, passa a ser 

reconhecido como uma espécie de compositor ou maestro. Assim, traz na execução 

performática da música algo mais notável, ao dar ênfase como elemento formal para 

composição da obra fílmica. 

Atividade industrial por excelência, o cinema se vale do esforço de vários 

profissionais para sua realização. Por isso é difícil destacar o projeto de autoria única 

nesse conjunto. Desde a edição até a trilha sonora, percebem-se particularidades do 

corpo cinematográfico que definem a capacidade expressiva do meio considerada por 

muitos a mais moderna das artes. A maioria das manifestações artísticas tradicionais 

como música, literatura e pintura, por exemplo, são bem mais independentes de 

artefatos tecnológicos para autonomia na composição criativa. O artista plástico 

tradicional subsiste de tinta sobre tela.  Já o músico tem no instrumento seu material de 

trabalho. Enquanto o escritor, de forma simplificada, basta lhe papel e lápis. À medida 

que um filme é dependente de recursos tecnológicos e determinado pelo trabalho em 

conjunto, da atuação à cinematografia somada aos elementos de pós-produção, define-

se um expoente que incide no resultado final. Por se tratar de um produto criativo difícil 

de avaliar sem a cooperação de muitos profissionais trabalhando em seu entorno, então, 

como se avalia o mérito da realização de um diretor cinematográfico, apenas por saber 

dirigir o olhar do espectador para o que interessa no filme?  

Como exemplo para pensar nas questões de autoria coletiva e outras relações 

autorais de uma produção audiovisual, refletimos sobre como o filme publicitário serve 

como modelo para problematização da noção de autoria no cinema, apresentando 

fatores ainda mais complexos para sua realização. O trabalho publicitário é feito como 

uma encomenda. Por se tratar de produto destinado à comunicação persuasiva, mais 

ditada por exigências de mercado do que motivada por princípios artísticos, coloca em 

xeque o ideal de liberdade criativa diante do cliente que aprovará o trabalho final; desta 

forma a marca pleiteia sua coautoria. Com o material elaborado pela agência, no 

conceito criativo do roteiro elaborado pelo redator, e subsequente desenvolvimento de 

peças de pré-produção, como storyboards feitos por diretores de arte; para ser 

executado pela produtora do filme com a escolha de seu diretor. Questão 

problematizada por João Vicente C. Bertomeu (2010, p. 130 e 131): 
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Briefings, roteiros, shootings, verbas e prazos procuram estabelecer, 

sob parâmetros muito fechados, a criação do filme. Além desses 

limites, o grande número de profissionais também pode ser 

comprovado. Já podemos partir do início de uma diversidade de 

profissionais atuando na construção da peça publicitária. Iremos 

observar agora, essa construção ainda mais coletiva quando 

abordamos as relações com o diretor e a produtora. Em todos os 

momentos, percebe-se nas pesquisas que a criação do filme deve 

“falar” a uma só voz para que todos compreendam seu primordial 

objetivo e, envolvidos, busquem soluções em sua área de atuação 

específica, para que o produto final cumpra a busca inicial da 

proposta. Trata-se de uma construção realizada por diversas mãos, que 

ocorre progressivamente dentro do processo até a realização do filme. 

[...] Podemos observar na criação, pela ótica do diretor, a necessidade 

de interação com a equipe, pois a criação do filme crescerá na 

diversidade de saberes e profissionais para o desenvolvimento de 

novos caminhos.  

 

Tanto no cinema quanto na publicidade, é necessária interdependência entre 

profissionais para realização do filme. Ainda que seja dada responsabilidade e créditos 

ao diretor por aspectos fundamentais vistos no filme, considerando sua mise-en-scène, 

com definições visuais, ritmo narrativo dentre outras opções estéticas enquadradas pela 

câmera.  Levamos a proposta para discutir a autoria criativa de personagens surgidas na 

interação do diretor com o trabalho dos atores, Clotilde Perez (2011) reforça a 

discussão: 

Fica provado que, dependendo da relação com o diretor, no cinema, o 

ator também pode participar ativamente no complexo e criativo 

processo de construção de personagem. Mas há também a montagem, 

que pode reforçar ou até esconder momentos bons e ruins dos atores. 

Linguagem corrente no cinema que existem casos em que atrizes e 

atores ganharam prêmios importantes à custa de um intenso trabalho 

do montador e do diretor que, na montagem, acabaram por redesenhar 

e pôr em evidência a melhor interpretação dos atores. [...] São muitos 

fatores e muitas pessoas – roteiristas, diretores, fotógrafos, 

preparadores de elenco, atores, montadores, músicos – envolvidos no 

trabalho de construção de personagem no cinema e na televisão, 

apesar desta última ter um ritmo completamente diferente. Um filme é 

uma expressão artística e, como todas as artes, seu resultado está 

sujeito às peculiaridades e genialidades dos artistas. Mais ainda, no 

caso da literatura, podemos dizer que a arte está sujeita às 

peculiaridades de seu artista, mas, no caso do cinema, o resultado final 

está sujeito às peculiaridades de vários artistas, pois estamos falando 

de uma forma de arte coletiva, feita por muitas pessoas e que se 

manifesta como resultado de muitas e intensas relações pessoais. 

(PEREZ, 2011, p. 33). 

 

Cinema e publicidade são contextualizados historicamente como dependentes 

de um esforço coletivo no processo de criação e produção, a serem considerados 
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sobretudo na análise de filmes publicitários em termos de “valor de produção” e 

“autoria de relações” (BERTOMEU, 2010). Dessa problematização surge a perspectiva 

do autor como produção de sentido em filmes comerciais dirigidos por diretores 

renomados no cinema. Os cineastas Ridley Scott e Michel Gondry são exemplos de 

autores reconhecidos pelo estilo e abordagem de filmes. Como referência, a assinatura 

do diretor reforça valores da marca e estimula tendências estéticas e conceituais para o 

estado da arte publicitária. Tais considerações ressaltam as relações de autoria nesse 

processo distintivo das marcas de produtos, empresas e seus comerciais.  

Dessa forma, atravessamos algumas discussões que recaem na figura do diretor 

como autor. Um filme, independente de sua realização coletiva, é assumido e valorizado 

a partir do diretor como responsável pela criação da mise-en-scène, quando sobressaem 

marcas estilísticas reconhecidas como assinatura. Definindo sua qualificação como 

artista, sob o domínio dos procedimentos cinematográficos que incidem na forma e 

conteúdo dos filmes, para traduzir sua expressiva individualidade criativa. 

Reconhecemos que, assim como nos filmes de cinema, a criatividade do filme 

publicitário é uma relação de autoria entre profissionais envolvidos. O diretor é como 

um guia para o processo criativo que indica “uma autoria de relações, nas interlocuções 

que vão construindo a rede de relações ao longo do processo. É um processo que 

somente se constrói na colaboração dos envolvidos” (BERTOMEU 2010, p. 136).  

Embora o diretor possa consagrar seu estilo, gerando “valor de produção” no resultado 

final, com assinatura expressiva que produz sentidos e reforça singularidades na 

distinção dessa criação coletiva feita para as marcas de empresas e produtos. 

Destacam-se cineastas que se tornaram célebres e transformaram a capacidade 

criativa na produção e divulgação de filmes, como Steven Spielberg e George Lucas, 

exemplos decisivos para a cultura Blockbuster. O histórico de cineastas com passagem 

pelo meio publicitário é extenso, também como via de mão dupla, na carreira 

publicitária até posterior consagração no cinema. Reconhecemos cineastas desde Alfred 

Hitchcock, com trânsito pela comunicação persuasiva. A marca da assinatura do autor, 

vista pelo diretor, são sinais estilísticos reconhecidos em suas obras, definidas como 

aspectos consideráveis de valor cultural que ressaltam o alto investimento em filmes 

intensificados como marcas. Quando se tornam paradigmas estéticos e exemplos de 

produtos audiovisuais a serem tomados como referência para o público, não só obtêm 

premiação em festivais e consagração no mercado; também configuram referentes 
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culturais que repercutem em outros campos da produção simbólica na sociedade 

contemporânea. Ou seja: transferem valores de fruição estética dos filmes para outros 

vários tipos de criação artístico-literária do mesmo jeito como se constituíram a partir de 

valores oriundos do cinema.  

Saindo da esfera comercial da discussão sobre autoria, dirigimos nossa revisão 

conceitual para uma breve abordagem dos coletivos autorais cinematográficos de perfil 

estético e político. Um exemplo é o grupo Dziga Vertov, possivelmente o mais notório 

coletivo do cinema conduzido pelo cineasta Jean-Luc Godard e o intelectual Jean-Pierre 

Gorin, com produções direcionadas pelas convicções políticas reforçadas em 1968. O 

grupo fez de sua obra um ato de responsabilidade diante do mundo como uma 

manifestação estética pautada “por fazer filmes politicamente” e não apenas filmes 

politicos52. Podemos citar outros exemplos de autoria coletiva que se destacam 

historicamente como uma espécie de marca autoral. No Brasil o Alumbramento53, 

destacado pelos cineastas Ricardo Pretti, Guto Parente, Luiz Pretti, Pedro Diogenes, 

dentre outros profissionais que fazem parte da “trupe colaborativa”, produziu 

coletivamente entre 2006 e 2016. Também em 2006 surgiu o coletivo Filmes do 

Caixote, grupo ainda em atividade no ano de 2019, como uma reunião dos parceiros 

Caetano Gotardo, Juliana Rojas, Marco Dutra, João Marcos de Almeida e Sergio Silva, 

que dividem entre eles as funções do roteiro, direção, dentre outros aspectivos criativos 

na produção dos filmes. 

Sobre a questão da autoria na produção dos seriados televisivos, Mittell (2015) 

propõe melhor compreensão das atribuições autorais classificadas em três manifestações 

artísticas diferentes, como por exemplo: 1) a noção de “autoria por origem” que se dá 

no campo da literatura, a saber, com o reconhecimento do nome autoral em determinado 

texto como a singularidade que dispõe a construção de cada palavra encadeada da peça 

literária, assim como organiza cada elemento referente às decisões artísticas. Tal noção, 

obviamente, é uma simplicação do ato de criação literária, pois, não podemos 

menosprezar o papel de um editor no resultado final do livro. 2) A “autoria por 

responsabilidade” é dada ao diretor de cinema, mesmo que ele não seja responsável por 

todos os aspectos criativos da produção de um filme, é quem detém o compromisso de 

 
52 Para mais informações, ver dissertação de João Paulo Miranda Maria, A influência do grupo Dziga 

Vertov no cinema de Jean-Luc Godard. Disponível em: 

http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/284944 Acesso em 10/07/2019. 
53 Para saber mais sobre o coletivo, seus propósitos, memórias e obra do Alumbramento, visitar página 

oficial. Disponível em: https://alumbramento.com.br/ Acesso em 15/08/2019 

http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/284944
https://alumbramento.com.br/
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assumir uma decisão final em cada escolha que compõe a obra cinematográfica: da 

opção de cor dos móveis em cena, a determinada versão da performance de atuação, até 

os níveis de som, elementos da mixagem sonora ou mesmo tomando decisões de 

composição fotográfica e iluminação das imagens em cena. Ainda que estes processos 

sejam mediados tecnicamente, e criativamente, por profissionais específicos, como o 

diretor de arte, atores, editores, cinematógrafos e designers de som, por exemplo. 3-) A 

ideia de “autoria por administração” é vista no ambiente industrial da televisão,  isto 

significa dizer que, é o produtor a figura de autoridade quem organiza o sistema de 

produção e direciona o resultado final dos produtos televisivos. (MITTELL, 2015, p. 

88).  

As narrativas consideradas complexas54 produzidas pela tevê e serviços de 

streaming, demonstram que a figura do produtor, ou chefe de roteiristas denominado 

showrunner, possui estima e prestígio comparado ao diretor considerado autor 

cinematográfico. Narrativas em série possuem forte apelo com o público, sobretudo por 

causa do formato serializado que estimula discussões para comunidades interpretativas 

dissecarem características e explorarem a complexidade das histórias e dos personagens 

às tendências transmidiáticas com o cinema, literatura e histórias em quadrinhos. Ver a 

televisão como um meio industrial, mais do que um meio meramente artístico, mostra 

que as práticas de percepção sobre autoria nas narrativas seriadas é muito mais 

problemática, coletiva e contestada. Em comparação ao cinema, a televisão é um meio 

ainda mais difícil para compreensão do sistema de produção coletiva, tendo o 

envolvimento de inúmeros profissionais criativos no produto final. Caldwell (2008) 

propõe a noção da uma Teoria do Autor Industrial (Industrial Auteur Theory) para 

pensar nos problemas ligados à questão das restrições criativas que são maiores na tevê 

do que no cinema, levando em consideração a complexidade do sistema de 

desenvolvimento de uma série. Da apresentação das ideias, no processo conhecido 

como pitching, para investimento dos executivos do estúdio, até a produção de um 

piloto, com subsequente aprovação ou não do público-teste e produtor, as narrativas 

seriadas têm que lidar com um processo ainda mais exigente como obra de autoria 

coletiva diante das corporações midiáticas. (CALDWELL, 2008, p. 199). 

No caso das produções audiovisuais, seja no cinema ou televisão, as 

preocupações também passam por questões relativas aos direitos autorais e de 

 
54 Para aprofundamento do conceito de narrativas complexas, ver Jason Mittell (2015). 
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propriedade. Tais reflexões sugeridas aqui necessitariam de maior espaço para discussão 

que não cabem em nossa abordagem conceitual sobre autoria no cinema. Diante disso 

sugerimos outros estudos que abarcam noções mais amplas sobre a questão no Brasil e 

no sistema internacional de direitos autorais, cobrindo a ideia em termos históricos, 

politicos e sociocultuais. (PARANAGUÁ; BRANCO, 2009; BITELLI, 2009; 

DECHERNEY, 2013). Especialmente por atravessarem aspectos que envolvem um 

aprofundamento jurídico e econômico sobre direitos autorais55 , sendo estes divididos 

em duas grandes categorias: 1) direitos morais (indicação de autoria, circulação e 

alteração da obra) e 2) direitos de propriedade. Dadas as condições da indústria cultural, 

nem sempre o autor da obra é quem detém os direitos de comercialização. Por isso, ser 

autor de determinada obra é diferente de ser titular dos direitos autorais. Quanto a isso, é 

bom lembrar que o uso de obras antigas no processo criativo é algo inerente à criação 

humana. (PARANAGUÁ; BRANCO, 2009).  

Seja na literatura, na música, no teatro ou no cinema, são infindáveis os 

exemplos de autores que se valem de obras precedentes. O cinema, por ser uma mídia 

de domínio plural, visual e sonoro, tem no uso dos elementos protegidos por direitos 

autorais uma reflexão amplificada. É o caso por exemplo, da criação de músicas 

originais compostas para trilha sonora como produtos derivados da área criativa que 

fazem parte da estrutura de um filme. Bem como pela adaptação/recriação de obra 

original, ou mesmo pelo pagamento dos direitos autorais para se utilizar música já 

existente que aparece no decorrer do filme. Ainda no processo de concepção da obra 

audiovisual, o produtor precisa concretizar uma série de contratos relacionados aos 

direitos intelectuais e de personalidade (intangíveis), esses direitos são divididos em 

autorais, conexos56 e de imagem (BITELLI, 2009). Os direitos autorais podem ser de 

encomendados ou mediante criações próprias. Os primeiros referem-se ao uso de 

material de terceiros, por meio de cessões/licenças; o segundo é quando o produtor 

encarrega um criador de produzir algum material específico. Dessa forma, esses 

contratos podem se referir à produção de obra original ou derivada. Obra derivada é 

aquela que tem como inspiração uma obra pré-existente. A derivação implica na 

 
55 Para saber mais ver Paranaguá; Branco (2009). 
56 Estes são considerados direitos próximos dos direitos autorais, “[...] droit voisins - direitos vizinhos. 

Trata-se, a bem a verdade, do direito de difundir obra previamente criada. O esforço criativo evidente 

aqui não é o de criação da obra, e sim de sua interpretação, execução ou difusão”. (PARANAGUÁ; 

BRANCO, 2009, p. 123). 
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obtenção desses direitos junto aos titulares da obra original para sua apropriação devida 

como adaptação. 

Dentro de uma compreensão maior do funcionamento da cadeia do 

audiovisual, além dos direitos intangíveis, o produtor também é responsável pelos 

contratos civis e comerciais pertinentes à parte material da produção, sendo sua 

responsabilidade cuidar dos bens tangíveis; tais como compra e aluguel de câmeras, 

equipamentos de iluminação, etc. Por isso, durante a fase de pré-produção, há 

necessidade de estabelecimento de organização orçamentária e contratos financeiros 

para captação dos recursos do projeto (funding), assim como de contratos de execução. 

O termo funding refere-se aos recursos para pagamento do orçamento da obra; já os 

contratos de execução referem-se aos elementos materiais adquiridos para a sua 

execução, como por exemplo: os contratos com prestadoras de serviços, locação de 

imóveis e equipamentos, empréstimo de bens etc. (BITELLI, 2009). Portanto, há uma 

série de questões que não serão exploradas aqui, mas que atravessam a discussão sobre 

autoria que envolve noções sobre bens culturais (sociedade), direito moral 

(personalidade) e propriedade intelectual (patrimonial); isto é, o direito de exploração 

comercial da obra como um entendimento dividido em dois ramos jurídicos, o direito 

civil e o direito empresarial. (PARANAGUÁ; BRANCO, 2009, p. 53). 

Voltando as discussões teóricas sobre autoria cinematográfica, algumas das 

abordagens mais curiosas e originais foram editadas no livro Directed by Allen Smithee 

- Dirigido por Allen Smithee, numa tradução direta - (BRADDOCK; HOCK, 2001), 

que reúne ensaios sobre os diretores que lutaram contra os estúdios para retirarem seus 

nomes dos créditos dos filmes. O pseudônimo de uso legal, o Allen Smithee do título, 

pode ser usado desde que não tenha sido publicizado a participação do diretor no filme, 

e caso seja acordado nos tribunais esse direito, o diretor fica impedido de falar qualquer 

coisa sobre a produção. Numa tática similar empregada pelas grandes corporações e 

seus colaboradores; essa discussão é algo difícil de imaginar atualmente diante das 

relações que os produtos do cinema têm com as exigências do mercado, pois o aparato 

mercadológico para divulgação torna a publicidade uma espécie de elemento 

composicional dos próprios filmes, construindo campanhas que são efetuadas por 

meses, às vezes até anos, antes de seu lançamento. Os estudos sobre Allen Smithee 

partiram de um grupo de pesquisadores da universidade de Minnessota, em Minneapolis 

nos EUA, que resolveram conjecturar sobre a culpa e responsabilidade de negação por 

parte dos diretores de cinema que enfrentaram conflitos com a produção e os estúdios. 
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Este pseudônimo representa a assunção de uma produção complicada que sugere 

desilusão e crise relacionada à indústria cinematográfica.  

Premissas sobre autoria se expandem nessa atual fase do capitalismo, e o autor 

se torna cada vez mais um artigo em “commoditização”. (HODSDON, 2017). A noção 

de autorismo vulgar surgiu de forma espontânea entre fãs de filmes de ação. Um dos 

motivos que inspirou essa atitude crítica foi a preocupação em valorizar a sensibilidade 

do público para sutilezas estéticas do gênero, tendo em vista sua notória discriminação 

histórica nas análises fílmicas. Barrett Hodsdon (2017) nos lembra que a suposta 

repressão do sistema contra o cineasta foi o que fez a ideia do autor proliferar no 

cinema. Por isso renega o conceito de autorismo vulgar57, pela facilitação e adesão 

completa ao modo de produção comercial do cinema hollywoodiano, valorizando 

diretores talentosos que estão apenas a serviço da indústria.  

Hodsdon (2017) interpreta a noção de autoria com extrema reverência. 

Acusando os praticantes do autorismo vulgar, de ser mera atitude de um bando de 

especialistas amadores, descritos em sua maioria como cinéfilos fetichistas e 

consumistas, por distorcerem a essência histórica da formação do autorismo revestida 

por seriedade acerca dos valores políticos, artistícos, etc. Lembrando ainda que o 

conceito de autoria foi forjado com dificuldade, por isso a aceitação de um tipo de 

cinema que adere aos prazeres estéticos mais banais da mise-en-scène, que se mostra em 

reflexões e interpretações desinteressadas do contexto político e social da história do 

cinema, é algo impróprio e não merece nossa atenção. Tal ideia é polêmica, como 

sempre foi para qualquer proposta que emprega a noção de autoria escrutinizada sob a 

luz de critérios mais rigorosos. Os detratores do autorismo, seja vulgar ou não, insistem 

em afirmar sua falta de embasamento teórico; a crítica praticada com essa perspectiva 

“vulgar” parece valorizar somente a “pictorialidade da imagem” em um nível mais 

superficial. As acusações se voltam especialmente pelo grau de subjetivismo que recai 

sobre diretores e filmes escolhidos, levando em consideração que o gênero de ação é 

visto como um tipo menos nobre no olimpo cinematográfico. 

A ideia de autorismo vulgar se desdobra como parte dessa reverberação das 

escolhas da crítica cinematográfica nas redes, no atual momento de destaque da cinefilia 

on-line. O crítico Arthur Tuoto chama atenção em suas redes sociais para um grupo que 

 
57 O termo original é vulgar auteurism. 



86 

se identica como “pós-vulgares58” na rede social Letterbox. Sem nos aprofundarmos 

neste assunto, ressaltamos que a crítica (em termos de atividade profissional e produção 

de sentido de textos) deixa de ser um guia para o leitor/espectador de filmes para se 

tornar uma área de conhecimento que reflete sobre arte cinematográfica, com destaque 

para os estudos de recepção.  

Enfim, a história recente nos mostrou que a crítica tornou-se mais diletante e 

menos influente, por conseguinte mais imediatista e curta em sua forma. Esta 

contrapartida floresce em um espaço democrático sem precedentes, distante da cultura 

autoritária institucionalizada da imprensa e no meio acadêmico. A reconfiguração da 

crítica on-line urge por dispersar velhas dicotomias: elitismo versus populismo, 

tradicional e moderno, comércio e arte. Devemos levar em consideração que críticos de 

outrora, que sobrevive(ra)m atualmente, usam alguma dessas ferramentas. Os métodos 

da crítica se transformaram, resenhas com 140 caracteres, críticas que usam além de 

texto, recursos audiovisuais, informação globalizada, plural e instantânea, além das 

trocas de arquivos etc. 

A nova fronteira comunicacional aberta pela internet nos anos 1990 trouxe a 

dimensão de um cenário aparentemente infinito e de acesso imediato. Com isso se 

fortaleceram modelos preponderantes de crítica de cinema que servem para 

comparação: o crítico tradicional, com perfil de professor erudito e o crítico da internet, 

com postura de fanboy rebelde. A velha guarda vê os jovens críticos como trogloditas 

semiletrados, enquanto estes desdenham de seus antigos valores e atitude monolítica. A 

cinefilia (BAECQUE, 2010), e por extensão a crítica, com viés político e econômico, 

consolida tradições e valores através de um modo de escritura, no seio dessa própria 

cultura. O público, com fácil acesso mediado pela internet, estabelece fortes relações de 

produção e consumo nesse amplo sistema de bens simbólicos.  

Nesse panorama, passamos a observar o circuito de festivais que serve como 

meio de propagação do autor de cinema. Por ocasião, mudamos o foco do intercâmbio 

de ideias mediadas por instituições produtoras de discursos, tendo em vista a revisão do 

conceito de autoria, e seu protagonismo nos estudos de cinema, para delinear o contexto 

dos eventos internacionais formados como um fenômeno originado pelo sistema 

cinematográfico europeu. Essa perspectiva busca compreender estratégias centradas na 

figura do autor de cinema circunscritas a um cenário que serve como vitrine para rotular 

 
58 https://letterboxd.com/pos_vulgares/  Acesso em 10/04/2019. 

https://letterboxd.com/pos_vulgares/
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e distribuir produtos-obras do cinema como mercadoria. Expondo assim intrincadas 

relações culturais, políticas e econômicas nas quais o autor se destaca como peça central 

para o mercado global. Sendo elemento que mobiliza uma série de perspectivas 

envolvidas por meio de teorizações ligadas à expressividade artística e distinção cultural 

no mercado. Assim, compreendemos que a noção de autoria cinematográfica é 

amplificada por causa desse círculo concêntrico que simboliza sua repercussão na 

cultura.  
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2. MUNDO DO CINEMA E FESTIVAIS INTERNACIONAIS: 

REINOS DO AUTORISMO  

 

Estudos sobre festivais internacionais surgiram com várias perspectivas, nos 

últimos anos. Neste contexto, tratamos de refletir sobre a constituição do cinema de arte 

contemporâneo, relacionando valores econômicos, culturais e políticos que incidem na 

indústria cinematográfica mundial. É relevante enfatizar as raízes europeias dos 

festivais de cinema como vitrines promocionais dos filmes europeus. Ao mesmo tempo, 

a participação de Hollywood e outras entidades supranacionais, foi vital para 

caracterizar essa rede como abertura para o cinema mundial construído historicamente. 

Esse fenômeno só pode ser compreendido se tentarmos superar a tradicional teoria 

sobre o cinema europeu, com rótulos dominantes tais como “arte” e “autor”, que devem, 

por exemplo, “não ser lembrados como qualidades intrínsecas do cinema europeu e da 

cultura do cinema, mas, ao invés disso, devem ser tratados como parte da estratégia 

discursiva do circuito de festival de cinema internacional”. (DE VALCK, 2007, p. 15. 

Tradução nossa59.)  

Na construção desse cenário, tomamos como referência a produção de 

pesquisadores como De Valck (2007) e Wong (2011) para refletir sobre o circuito de 

festivais e sua influência na história do cinema. Destacamos que a expressão “cinema de 

autor” é considerada como um substituto ou correlato aos termos cinema de arte e world 

cinema. Designação que se estende às noções dos “novos cinemas” nacionais com 

projeção para o mercado global, partindo principalmente dos países europeus que 

investem nos filmes e autores como “commodity cultural” (HODSDON, 2017, p. 303). 

Desta forma, a noção de autoria é percebida como interface para o “cinema de arte 

global” (GALT; SCHOONOVER, 2010), sendo uma denonimação que incorpora 

diferentes modos de classificação dos filmes; e acaba por caracterizar um cinema 

alternativo à Hollywood. Ou seja, tal distinção opera mais convergência do que 

oposição entre cultura e comércio, arte e economia. 

A acepção de cultura que empregamos nessa discussão é relacionada às esferas 

econômicas e políticas da globalização, e corrobora com a perspectiva de George 

Yúdice (2006, p. 11), como uma “mola-propulsora das indústrias culturais e como fonte 

 
59 No original: [...] not be regarded as intrinsic qualities of European cinema and film culture, but, 

instead, treated as part of the strategic discourse of the international film festival circuit. 
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inesgotável para novas indústrias que dependem da propriedade intelectual”. A 

abordagem se aproxima da categoria de world cinema como elemento de compreensão 

conceitual dependente das comparações e tensionamentos gerados pelos padrões 

impostos pelo sistema industrial estadunidense. A expressão world cinema é 

amplamente discutida no meio acadêmico. (ANDREW 2000; DENISSON 2013). Lúcia 

Nagib (2006) busca uma definição mais positiva para fugir da mera distinção de “um 

cinema não-hollywoodiano”, discutindo a questão a partir do binarismo inevitável que 

recai sobre um “outro” cinema que se contrapõe à Hollywood, como uma revisão crítica 

desta terminologia.  

Isso nos leva a discutir sobre como os filmes de determinados autores 

internacionais são dependentes de estratégias de visibilidade. A saber, como certas 

escolhas são elaboradas por essa zona possível de propagação do cinema global, 

mediante promoção de princípios artísticos-culturais e políticos que possuem 

similaridades e estão relacionados aos perfis autorais oriundos de vários cantos do 

mundo. Nossa atenção neste círculo da tese se volta para a análise de momentos 

históricos específicos nos quais alguns filmes se destacam (imagine-se a quantidade de 

filmes/países não selecionados, na mesma medida em que são muitos títulos que 

circulam por vários festivais até possivelmente encontrar, ou não, sua chance de 

repercussão positiva). A chancela dessa rede política-econômica voltada ao mercado 

internacional cinematográfico serve como estímulo ao potencial técnico-artístico 

produzido em diversas regiões do mundo. Fazendo com que, regularmente, 

cinematografias de determinados países e cineastas sejam qualificados e laureados em 

festivais europeus, como sinais do investimento da indústria cinematográfica que 

fomenta esse mercado de alcance global.  

Tudo isso corresponde à dependência de subsídios governamentais, e apoio de 

fundos internacionais, que posiciona a ideia de cinema nacional associada a um 

“imaginário histórico” como postulado por Elsaesser (2005), apropriando-se das ideias 

de Benedict Anderson (2008) acerca das “comunidades imaginadas” e a difusão do 

nacionalismo para refletir dinâmicas geopolíticas e sociais da modernidade. Isto 

equivale como uma chave interpretativa para compreensão de parte da memória e 

identidade de determinados cinemas nacionais forjados pelo reconhecimento artístico-

cultural. A saber, como uma percepção que se desenvolve com ênfase na década de 

1960, e que ganha maior força em décadas posteriores, sendo este, por exemplo, o caso 

da consagração do cinema iraniano entre as décadas de 1970 a 1990. E por conseguinte 
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pelo reconhecimento da filmografia oriunda de vários países como uma espécie de 

reciclagem para “novos cinemas” nacionais que almejam alcance internacional. Estas 

noções consolidam um paradigma que continuamos a perceber nestas duas décadas dos 

anos 2000, (re)aparecendo de forma cíclica e constante como parte dos investimentos da 

indústria de cinema globalizada.  

Discutimos a conjuntura relacionada aos fundamentos históricos, políticos, 

culturais e econômicos que favorecem nomes consagrados do cinema, servindo de 

estímulo para o desenvolvimento de cineastas promissores espalhados pelo mundo. 

Atualmente, vários festivais do circuito internacional no continente europeu, ou mesmo 

norte-americano, como Cannes, Berlin, Rotterdam, Sundance e Toronto, dentre outros, 

possuem seus respectivos órgãos fomentadores para nutrir cineastas espalhados 

mundialmente. Sobretudo com fundos de (p)reparação do mercado globalizante 

neocolonialista voltado aos países considerados periféricos. O Hubert Bals Fund60,  do 

festival de Rotterdam, foi um dos pioneiros do modelo de apoio a diretores promissores 

favorecidos em termos econômicos e culturais. Tais investimentos são decisivos para 

criação de prestígio e reconhecimento (seja para novos autores ou já renomados 

diretores), no cenário global.  

Essa estrutura tem a participação dos fundos de investimentos de entidades 

ligadas aos eventos, estimulados pelas coproduções internacionais, que demandam 

exigências artísticas em equilíbrio com necessidades mercadológicas. No entanto, a 

ideia de coprodução internacional sugere algumas vantagens, descritas por Rocha e 

Ibiapina (2016, p. 46), como circunstâncias para “intercâmbio cultural entre os 

profissionais cineastas; a possibilidade de promoção da diversidade cultural; e a mais 

lembrada, a chance de atrair financiamentos de fundos de investimento internacional”. 

Nesse cenário a noção de autoria cinematográfica desponta como motivo para os 

festivais consagrarem um ideal estético e político dos filmes que servem como 

contraponto ao modelo de representação dominante do cinema comercial. Sendo assim, 

um atributo reconhecido e legitimado por uma cadeia institucional complexa que lança 

tendências cinematográficas, destacando-se pela promoção dos modos de fazer e 

perceber o cinema mundial.  

A partir destas questões, atravessamos distinções de “novos cinemas” 

destacados por razões estéticas e políticas, por meio de repercussão midiática que 

 
60 Para mais informações ver o site: https://iffr.com  Acesso em 10/04/2019. 

 

https://iffr.com/
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partem dos festivais internacionais. A noção do autor de cinema serve como elemento 

distintivo e espécie de rótulo para produto nacional de exportação. Essa noção reverbera 

a partir da “nova onda francesa” nos anos 1950-60 com a Nouvelle Vague – e se 

expande para outras nações, tendo referentes em vários países europeus, como 

Alemanha e Inglaterra. Tal noção acaba por se tornar uma estratégia eficaz de 

legitimação usada pela indústria e recepção cinematográfica global. Sendo uma maneira 

de atentar para renovações estéticas com o intuito de classificar o cinema moderno61 

europeu produzido em vários países em períodos históricos específicos. Como acontece 

no novo cinema da Alemanha, que vigora entre os anos 1960 e 1970, com nomes como 

Werner Herzog, Rainer Fassbinder, na trajetória continuada pelo alemão Wim Wenders 

e por outros autores. Assim como no mesmo período do “cinema novo” brasileiro, com 

representantes como Glauber Rocha, ou em décadas posteriores com o “novo cinema” 

da Argentina nos anos 1990. 

Assumimos a premissa na qual a ideia de cinema de autor é também 

determinada por causa do sistema de representação institucional idealizado pela 

indústria adaptada aos parâmetros de perspectiva internacional. Assim, propomos 

discutir sobre como um conjunto de filmes de diferentes países representam um ideal 

artístico e político para o cinema mundial. Esta interpretação pode sugerir um viés 

reducionista e generalizante, por causa da homogeneização onde há distinções e 

particularidades de cada cultura cinematográfica, destacando certas características 

incorporadas por um sistema cinematográfico global chancelado pelos festivais. 

Todavia, pressupomos os efeitos de uma demanda globalizada em relação aos cinemas 

nacionais que se destacam nesse circuito. No caminho apontado por Yúdice (2006), a 

globalização é definida por  

[...] um processo de expansão econômica que data da exploração e 

conquista europeia no século XVI e da modernização, produz o 

encontro de diversas tradições como a de que ‘culturas não podem 

mais ser examinadas como se fossem ilhas num arquipélago’”. 

(UNESCO apud YÚDICE, 2006, p. 50). 

 

Diante dessas questões, nossa reflexão não se detém na ideia do cinema 

nacional voltado aos mercados internos de cada país. Ao invés disso, reflete sobre as 

condições de produção e distribuição de um amplo sistema cinematográfico 

 
61 András Bálint Kovacs capitula uma “taxonomia histórica” das várias tendências do cinema de arte 

moderno europeu que ganhou força no pós-guerra; nesse sentido, tal noção é incorporada pelos mesmos 

princípios da arte moderna, com suas premissas sobre “reflexividade, abstração e subjetividade”. 

(KOVACS, 2007). 
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internacional. Reconhecemos indícios que nos permitem deduzir a existência de um 

sistema paralelo que surge como resposta à indústria americana. Esse estímulo é 

pautado por razões políticas, culturais e econômicas que acabam por incidir em aspectos 

de produção, circulação e recepção. Como uma conexão estabelecida por questões 

geopolíticas e diplomáticas que envolvem entidades supranacionais. Tudo isso 

consolida um campo de força necessário para competir, distinguir-se e estabelecer um 

contraponto ao sistema hegemômico de produção e distribuição cinematográfica 

imposto pelo modelo americano. Enfim, tais eventos representam uma esfera pública 

para pessoas reunidas em torno da cultura cinematográfica e estrutura para negócios em 

escala global. Consideramos que os filmes exibidos nesse circuito representam posição 

fundamental na subjetividade artística atual. 

A compreensão geral é a de que os filmes produzidos em determinado lugar 

refletem algo essencial sobre a nação. Isto tem sido o caso, por exemplo, da Nouvelle 

Vague que sinalizava mudanças na sociedade francesa do período. Assim como o 

neorrealismo apontava para relações delicadas do povo italiano diante do pós-guerra e o 

equilíbrio para lidar com a derrota do fascismo, a formação católica e o ideário 

progressista, como visto nos filmes de Rossellini. Do mesmo modo como se vê filmes 

do leste europeu, sob parâmetro das turbulências históricas dos países socialistas, como 

Romênia e a antiga Iugoslávia. Ou mesmo nos filmes hollywoodianos. Essa presunção 

de que o cinema é um veículo para transportar uma ideologia específica dominou 

debates nos estudos de cinema durante os anos 1970, “quando o cinema americano foi 

desconstruído três vezes mais, por causa do viés político, sua estética de ilusionismo, e 

sua ideologia de gênero”. (ELSAESSER, 2005, p. 60. Tradução nossa62). 

Há pelo menos seis décadas, a estratégia de orientação do mercado de festivais 

revela determinados cinemas nacionais mediante padrões temáticos e estilísticos que 

resumem valores estéticos e políticos estimulados por este circuito. Tais questões 

podem ser lidas como um contraponto ao sistema narrativo empregado em filmes 

hollywoodianos. Quando, por exemplo, temas sociais de teor humanista apareceram 

com mais vigor na mensagem dos filmes de diversos países, sendo o caso pioneiro o 

Neorealismo italiano. Noção transformada em agenda política propalada como princípio 

para poética do filme. Do mesmo modo como acontece em relação à forma fílmica, com 

emprego de técnicas narrativas mediadas pelo uso de planos longos que são lidos como 

 
62 No original: [...] when the american cinema was desconstructed three times over: because of its 

political bias, its aesthetics of illusionism, and its gender ideology.  
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sinais de marcas estilísticas recorrentes, a maioria delas encapsulada pela noção de slow 

cinema (DE LUCA; JORGE, 2016). Isto remete à reflexividade, à contemplação e 

maior compreensão do mundo habitado pelos personagens; enquanto para o espectador, 

o uso de tais técnicas sugere reflexividade acerca da diegese, sendo a representação do 

filme interpretada em uma comparação ao tempo do mundo vivido.  

Crítica, curadoria e público são instâncias que também influenciam essa 

recepção global, partindo do circuito de festivais que investem nos filmes e autores 

como representação artística-cultural do cinema. Tudo isso com um destaque: o 

glamour desses eventos como espetáculo de exposição para estrelas do cinema e 

celebridades da indústria cultural. “Os festivais tornaram-se sólidos componentes do 

complexo da indústria do entretenimento, cada dia mais importante do ponto de vista 

econômico”. (HOBSBAWN, 2013, p.55). Se contabilizarmos todos os festivais 

distribuídos mundialmente, imagina-se a existência de mais de um desses 

acontecimentos por dia, ressaltando enormes diferenças desse fenômeno de escala 

global; pois reitera-se distinções mediante diversos tipos de organizações que abrangem 

desde espetáculos de maior repercussão midiática (um exemplo é o desenrolar do tapete 

vermelho em Cannes) aos pequenos eventos que acontecem em lugares periféricos com 

diversas temáticas e propósitos de agenda política, sobretudo. A questão coincide com o 

que Eric Hobsbawn (2013) sugeriu no título do seu ensaio: “Por que realizar festivais no 

século XXI?”. Afinal, esses eventos que abarcam festividades e premiações em todas as 

esferas culturais “se multiplicam como coelhos. Seu número disparou desde os anos 

1970 e nada sugere que esse crescimento esteja chegando ao fim”. (HOBSBAWN, 

2013, p.54). 

O autor ganha destaque nessa ambientação como interface para diálogo e 

representação dos filmes, com sua aparição pública, em entrevistas e declarações, 

conferindo aura artística ao tipo de cinema reconhecido na categoria de filmes de arte, 

em derivações como cult e independentes; e também nas filmografias de “novos 

cinemas” nacionais considerando a noção de world cinema ou até mesmo em filmes 

mainstream. O âmbito dos festivais, considerando noções sobre world cinema e cinema 

de arte, consagra filmes e autores com o estímulo da cinefilia global. Embora se deva 

lembrar que práticas cinéfilas são encontradas em outros modelos de crítica e público. 

Todavia, a influência das formações dos júris nas premiações competitivas de cada 

festival, o papel da imprensa, crítica, curadoria, e programação de perfil cinéfila, são 
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responsáveis pela seleção e cobertura dos festivais, e apresentam sua parcela de relação 

mercadológica, quando muitas vezes é responsável por enaltecer cineastas da moda nos 

circuitos alternativos.  

Considera-se que existem relações multifacetadas entre o mercado de festivais, 

a indústria cinematográfica e outros setores econômicos. Nota-se que os festivais 

classificados como “Classe A”: Cannes, Berlin e Veneza, abrem caminhos e modelos 

para outros festivais. Segundo Julian Stringer (2001), no artigo Global cities and the 

international film festival economy - Cidades globais e a economia dos festivais de 

cinema internacional - esses eventos servem primeiro como estratégia turística para 

valorizar e criar prestígio para as cidades-sedes numa retroalimentação do glamour 

cinematográfico, seguem a proposta de estimular a economia da indústria do cinema; 

constituindo uma rede de afetos que envolve o sentimento cinéfilo para valorizar o 

cinema de países emergentes. 

Eventos em Berlin, Honolulu, Hong-Kong, Londres, Moscou, Toronto 

e Veneza fornecem apenas uma parcela das indicações mais visíveis 

de um vasto e abrangente mapa de exibição e consumo de cinema 

transcultural. Deixando suas marcas em recantos selecionados no 

globo, esta caravana de imagens flui de um lugar para outro 

atravessando fronteiras nacionais, de modo a conectar excitação em 

torno das indústrias emergentes através do trânsito internacional do 

cinema. Festivais são relevantes em nível regional, nacional e pan-

nacional; trazendo visitantes para as cidades, receita para indústrias de 

cinemas nacionais, e culturas fílmicas nacionais diante de um sistema 

cinematográfico mundial. Sua importância tem crescido 

significativamente através das duas últimas décadas. Considerando 

que o mercado das salas de cinema tem diminuído pelo mundo, os 

festivais agora constituem o espaço exclusivo de exibição para muitos 

novos títulos (STRINGER, 2001, p. 134. Tradução nossa63). 

 

Por isso, é fundamental seguir a perspectiva histórica dos festivais de cinema 

vistos em três fases capituladas por Marijke de Valck (2007). A primeira acontece nos 

anos 1930 estabelecendo o formato dos eventos como vitrines para indústrias de 

cinemas nacionais. A ênfase está na fase seguinte, no imediato pós-guerra, quando é 

instaurada a proposta dos festivais como guardiões da arte cinematográfica, em 

contraponto à hegemonia americana conquistada desde o entreguerras. Servindo como 

 
63 No original: Events in Berlin, Honolulu, Hong-Kong, London, Moscow, Toronto, and Venice provide just a few of 

the most visible pinpoints on a vast, sprawling map of transcultural film exhibition and consumption. Leaving its 

mark on select corners of the globe, this caravana of images flows from location to location, national border to 

national border, so as to connect exciting and emergente film industries with the international traffic in cinema. 

Festivals are significant on regional, national, and pan-national levels; they bring visitors to cities, revenues to 

national film industries, and national film cultures into the world cinema system. And their importance has increased 

significantly over the past two decades. As theatrical markets for movies have shrunk around the world, festivals now 

constitute the sole formal exhibition site for many new titles. 
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espaços de convergência e projeção para mercados emergentes do cinema. Nos anos 

1970 é formatada uma terceira fase que consagra a cultura de festivais predominante até 

hoje, estabelecendo uma rede inter-relacionada entre diversos setores da economia 

criativa.  

Reunimos um conjunto de filmes consagrados por meio desse circuito, com um 

apanhado histórico de autores do cinema internacional estabelecidos como marcas 

cinematográficas, como resultado dessa conjuntura. Buscamos interpretar características 

estéticas recorrentes e elementos distintivos dos filmes difundidos por esse cenário no 

decorrer de meio século. Pode parecer tendencioso e reducionista propor que um 

conjunto de filmes produzidos em condições tão diversas nos mais distantes lugares do 

mundo, com evidente distinção atravessada por contextos socioeconômicos específicos 

entre os países, possam compartilhar similaridades estéticas e características técnicas 

aproximadas. Mesmo assim, parafraseando Bordwell (2008), existem razões históricas 

para nos fazer acreditar nessa proposta. Não intentamos apenas reunir comentários 

sobre a descrição das tendências estilísticas em disposições técnicas-formais, e poéticas 

que podem sugerir uma espécie de caricatura estética do cinema de arte global, com 

discussões temáticas e abordagens narrativas percebidas como elementos previsíveis 

nos filmes vistos em festivais. Nossa intenção é problematizar a influência de aspectos 

históricos ligados às práticas sociais dos “bastidores” da produção, distribuição e 

recepção do cinema global.  

Buscamos aproximar características comuns desses produtos culturais 

globalizados como extensão de uma filmografia de renomados autores de cinema. 

Consideramos que algumas dessas caracteríticas são percebidas como fórmulas e 

padrões voltados à sensibilidade da audiência cinéfila global, e com esse intento, ao 

final deste segundo capítulo, discutimos a categoria do “cinema de arte como um modo 

de prática cinematográfica” (BORDWELL, 2008). Ideia que posiciona a questão para 

inferir aproximações conceituais tais como slow cinema (DE LUCA; JORGE, 2016) e 

extreme art cinema (FREY, 2016), dentre outras classificações relacionadas aos 

princípios e características que resumem tipologias do cinema de arte. Enfim, 

discutimos certos tipos de cinema que são vistos por meio de recorrências estilísticas e 

poéticas, interpretando noções estéticas como estratégias para reconhecimento dos 

filmes lançados pelos festivais internacionais.  
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2.1.Contextualização histórica dos festivais internacionais de cinema e as fases 

e fluxos do world cinema (1930-1990) 

 

A Europa é o berço dos festivais de cinema como fenômeno constituído por 

situação geopolítica e contexto histórico específico, especialmente quando esses 

acontecimentos ganharam força logo depois da Segunda Guerra Mundial. Na ocasião, 

os eventos tiveram incentivos de governos e indústrias de cinemas nacionais com a 

intenção de alcançar repercussão global, numa confluência de interesses políticos, 

econômicos e culturais voltados à distinção artística, em um paralelo a Hollywood que 

havia se firmado no entreguerras. “Foi o contexto europeu – os sentimentos 

nacionalistas da época e a crise nas indústrias cinematográficas – que forneceu terreno 

fértil para o início de um fenômeno global”. (DE VALCK, 2007a, p. 215). Registros 

comprovam que festivais internacionais tiveram seus primeiros eventos há mais de um 

século, acontecendo em cidades como Mônaco em 1898, seguido por eventos em Milão, 

Palermo, Hamburgo e Praga. Mas é apenas em 1932, na cidade de Veneza, que acontece 

La mostra Internazionale d’Arte Cinematographico, sendo considerado o primeiro 

festival a acontecer regularmente, de forma bianual, estabelecido como parte das Arts 

Biennale, evento maior do mundo das artes como relata Marijke De Valck (2007, p. 47). 

A combinação entre a ideologia do Iluminismo e a fé nas conquistas 

da revolução industrial levou à criação de plataformas para a exibição 

de invenções ou feitos extraordinários. O segundo sentimento a 

inspirar a organização dessas exposições foi o orgulho nacionalista. 

As exposições eram ocasiões importantes nas quais as nações podiam 

se apresentar como órgãos unificados, claramente distintos de outras 

nações. (DE VALCK, 2007a, p. 215). 

Nesta primeira fase dos festivais, o exemplo de Veneza demonstra sua 

orientação como estratégia política de propaganda do governo Mussolini. Usando a 

retórica do cinema como arte para glorificação nacional do regime, que via o cinema 

como “a mais poderosa das armas” (WONG, 2011, p. 37). Além de buscar outros 

objetivos, como o de competir com Hollywood, tendo em vista que antes da primeira 

guerra mundial, a Itália era uma das nações que mais produziam para o mercado 

mundial. Apesar da queda na produção dos filmes em apenas uma década, saindo de 

1920 com 371 filmes produzidos para apenas 8 produções em 1930. A retomada nos 

investimentos da indústria surgem com o propósito de identificação do cinema como 
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instrumento de propaganda política para promover a agenda ideológica governamental. 

Na ocasião, cineastas italianos tiveram como estímulo a produção de ficção e 

documentários mediante investimentos estatais. Um conjunto de centros institucionais 

amparados pelo poder governamental foram financiados na década de 1930. Sendo o 

estúdio Cinecittà em Roma no ano de 1937 como o mais importante dos investimentos 

para o desenvolvimento da indústria de cinema italiana. 

Em vez dos artistas, críticos e cinéfilos promovendo instituições para 

apoiar o cinema de arte como alternativa aos filmes comerciais de 

corrente dominante, o governo fascista formou estruturas paralelas e 

discursos para apoiar sua versão de um cinema nacionalista sério e 

glamuroso. Enquanto cinéfilos frequentemente se opõem à censura, os 

fascistas formaram o Diretório Geral para a Cinematografia com a 

intenção de controlar a exibição de filmes estrangeiros na Itália, 

censurando A grande Ilusão (1937) de Jean Renoir, enquanto 

financiava outros tantos filmes militaristas, como Scipio Africanus 

(1937) – um filme que glorificava os romanos em torno da derrota dos 

cartaginenses comandados por Anibal na Segunda Guerra Púnica, algo 

que teve ressonância para o colonialismo africano de Mussolini. Em 

1938, em uma medida desesperada para competir com Hollywood, a 

importação de filmes americanos foi banida. (WONG, 2011, p. 38. 

Tradução nossa64). 

Já no pós-guerra, festivais foram organizados em Locarno, Karlovy Vary, 

Edimburgo e Cannes – em sua primeira edição65 - no mesmo ano de 1946, seguidos por 

outros eventos criados posteriormente nas cidades de Bruxelas, Berlim66 e Oberhausen. 

Foram oportunidades para as nações europeias entrarem na disputa pelo comércio de 

cinema tomado por Hollywood no contexto da participação americana na reconstrução 

 
64 No original: Instead of artists, critics, and cinephiles promoting institutions to support art cinema as an 

alternative to the mainstream commercial, the fascist governament formed parallel structures and 

discourses to support its version of a serious, glamorous, and nationalistic cinema. While cinephiles often 

opposed censorship, the fascists formed the Direzione Generale per le Cinematografia to control foreign 

film distribution in Italy, censoring Jean Renoir’s 1937 Grand Illusion while funding other more 

militaristic films, such as Scipio Africanus (1937) – a film that glorified a Roman defeat of the 

Carthaginian Hannibal in the Second Punic War and thus resonated with Mussolini’s African 

colonialism. By 1938, in a desperate measure to compete with Hollywood, the importation of American 

films was banned. 

65 O primeiro festival de cinema em Cannes foi agendado para setembro de 1939. No entanto, a segunda 

guerra mundial aconteceu. O filme O corcunda de Notre-Dame chegou a ser exibido. Apesar da invasão 

de Hitler a Polônia no dia 01/09/1939 ter obrigado o festival que mal tinha começado ser abruptamente 

cancelado. Estes acontecimentos levaram seu adiamento para o ano de 1946. O evento na Riviera 

francesa surge como resposta direta ao festival de Veneza que se estabeleceu antes da segunda guerra. O 

souvenir (press-kit) da programação do festival de Cannes em 1946 promovia a ideia do festival ser 

baseado na seleção dos melhores filmes mundiais apresentados no lugar mais refinado do mundo. 

(BEAUCHAMP; BÉHAR, 1992, p. 44). 
66 Um dos festivais mais antigos e influentes da atualidade, o evento em Berlin é assim como Cannes e 

Veneza, considerado pela FIAPF um festival de categoria classe “A”. Tal categorização corresponde aos 

critérios mais altos de impacto econômico e cultural dos eventos. 
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da Europa. No cenário da Guerra Fria, evidenciado logo ao fim da guerra, a influência 

do bloco socialista representado pela União Soviética era contraponto ao capitalismo 

norte-americano. O festival de Cannes teve sua primeira edição definitiva em 1946, um 

dos períodos mais hostis da Guerra Fria, e desde sua estreia usou muita diplomacia para 

se apresentar como potência do cinema que é até hoje, com forte apoio dos americanos. 

O primeiro festival de Berlim, aconteceu entre os dias 6 e 18 de junho em 1951,  e 

também teve forte inclinação política com influência da guerra fria por parte dos 

americanos, que usaram o evento como instrumento, excluindo filmes de países 

comunistas. (DE VALCK, 2007, p. 52). 

Nesse contexto do pós-guerra, os três festivais considerados maiores do mundo 

são Veneza, Cannes e Berlim. Todos se projetaram mediante incentivos políticos 

governamentais, com investimentos por parte da indústria turística e outros poderes 

econômicos de empresas ligadas ao cinema. A aproximação entre os festivais se deu 

como prerrogativa para a arte cinematográfica ser usada como justificativa inicial para 

estruturação dos eventos, do mesmo modo como buscaram ser um contraponto à 

indústria americana de cinema. Veneza e Cannes têm travado historicamente um embate 

pelo posicionamento politico mesmo antes da Guerra eclodir. Se por um lado, o governo 

italiano era fascista e censurador, a França valorizava a liberdade artística e a 

participação de vários países. Em relação ao festival francês, a participação da 

Cinémathèque Française, estabelecida em 1936, foi crucial para compreender o papel 

do Governo como apoiador do cinema. O festival francês foi naquele momento 

instituído por razões mais declaradamente comerciais.  

A dependência das relações diplomáticas, sobretudo com os Estados Unidos, é 

ainda fundamental para a projeção do festival de Cannes. Nos primeiros anos do evento 

na Riviera francesa, a valorização artística-cultural do cinema ficava em segundo plano, 

a ênfase estava na diplomacia como instrumento de políticas externas. Sobressaíam 

escolhas sobre quais países deveriam ser convidados e quais ficariam de fora, alguns até 

sendo considerados persona non gratta. O papel do ministro de relações exteriores 

francês foi central, e os Estados Unidos era o país mais cortejado. Afinal, trata-se do 

país reconhecido como produtor de cinema dominante no mundo, cuja participação não 

era apenas crucial como investimento para o festival realmente acontecer no lugar em 

que estava, mas, sobretudo, por ter sido altamente favorecido pelas regras baseadas no 
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volume de produção. Em Cannes, quanto mais filmes um país produz mais pode 

mostrar. (CORLESS; DARKE, 2007, p. 26). 

Festivais de cinema começaram como vitrines para cinemas nacionais. 

Isto significa que, inicialmente, era comum para os festivais 

convidarem nações a participar nas mostras e competições, nas quais 

os comitês nacionais podiam selecionar seus filmes que entrariam. 

Festivais podem exercer alguma influência, por exemplo, impondo 

cotas sobre o número de filmes que poderiam entrar, e excluindo 

certos países de participação (berlinale), ou de acordo com o volume 

da produção nacional (festival de Cannes). (DE VALCK, 2007, p. 53. 

Tradução nossa67.). 

Como capitulado por De Valck (2007) e Wong (2011) a segunda fase dos 

festivais também foi importante para desenvolvimento da ideia do sistema de 

premiações, numa discussão que será retomada em tópico posterior. Assim como os 

rumos politicos no mundo transformaram os festivais e o próprio cinema após o ano de 

1968. Período no qual foi instaurada uma fase de projeção do cinema internacional de 

agenda humanitarista que predomina até hoje. Por isso é conveniente pensar na 

categoria do world cinema, vista na perspectiva de sua construção conceitual como 

parte do desenvolvimento dos festivais de cinema internacional. De certo modo, a noção 

de cinema de autor, cinema de arte e world cinema está interligada, e em certa medida 

também é intercambiável. Tais conceitos evocam percepções distintas, mas 

compartilham princípios em comum que podem ser referidos como contraponto à 

rapidez e à coerência narrativa paradigmática dos filmes comerciais de modelo 

americano. Isso nos leva à problematização epistemológica ligada ao binarismo que 

opõe o cinema de hollywood aos filmes do resto do mundo.  

Lúcia Nagib (2010) observa que, na percepção geral da audiência e nos estudos 

acadêmicos, a estratégia de pensar sobre a questão do cinema mundial reflete interessses 

mais artísticos em detrimento de características comerciais, do mesmo modo como nota 

uma perspectiva mais progressita e menos conservadora na categoria de world cinema 

em uma comparação com filmes hollywoodianos. Chega-se à conclusão como uma 

tentativa de definir positivamente tal conceito/categoria. Criticando a perspectiva 

comum que usa os parâmetros que sobrepõem o cinema americano a outro cinema, 

como por exemplo, sem incorrer no problema que acontece de destacar qualidades 

 
67 No original: Film festivals began as showcases for national cinemas. This means that, initially, it was 

common for festivals to invite nations for participation in showcases and competitions, upon which the 

national committiees would select their films entrees. Festivals could exercise some influence, for 

example, by imposing a quota on the number of movies that could be entered by excluding certains 

countries from participation (berlinale), or according to national production figures (festival de Cannes). 
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técnicas consideradas simples no cinema de outros países. Como observação que acaba 

por diminuir o lugar dos outros países mediante comparações tecnológicas relacionadas 

a Hollywood. Afirma que a noção do world cinema não possui centro porque é como a 

ideia de mundo que está em circulação. Isso nos leva a refletir sobre como os filmes são 

percebidos como obras engajadas política e esteticamente, pois tentam acompanhar os 

ritmos e as várias nuances da vida cotidiana espalhada pelo mundo. Empregando como 

prerrogativa o cuidado na disposição observacional de personagens em contato com os 

espaços, numa lentidão narrativa que sugere reflexividade ao espectador. Pelo 

desenvolvimento estilisticamente apurado de tendências naturalistas, apesar da 

limitação orçamentária. Este último aspecto, em especial, é constitutivo para o 

reconhecimento da categoria de world cinema. 

Como hipótese, pode-se aventar que a principal característica do 

world cinema é atinente a que os filmes que o compõem soem não 

alcançar visibilidade em seus países de origem ou seus mercados 

nativos, aparelhados pelas forças do Império, entretanto são muito 

premiados mundo afora. Ademais, os filmes do world cinema seriam 

aqueles cujo idioma não é o inglês norte-americano. Ou: filmes que se 

incluem em world cinema seriam todos aqueles que se produzissem 

fora do país de quem está assistindo, salvo quando fosse o caso de um 

filme de Hollywood. Os filmes aos que se aplica a categoria de world 

cinema não se inscrevem em um gênero, ou melhor, tendem a se 

estabelecer como um gênero, ainda que seja dominado pelo realismo 

naturalista. (ALBANO, 2012, p. 162). 

 

No ensaio Time zones and jetlag (Fusos horários e descompensações horárias, 

em uma tradução direta), Dudley Andrew (2009) propõe algumas ideias para repensar o 

conceito de world cinema. Neste caso, parte de uma revisão dos termos empregados por 

Goethe sobre o conceito de world literature68. Instituindo a percepção de fases e fluxos 

internacionais inerentes à própria constituição histórica do meio cinematográfico, 

determinada pelos movimentos da globalização cinematográfica que atravessa o 

contexto dos festivais como ordenação geopolítica entre Europa e outros continentes, 

alterando o modo como os filmes são feitos e percebidos. Para isso propõe a 

compreensão da categoria de world cinema como noção constituída através de cinco 

fases: “cosmopolita, nacional, federada, mundial e global”, sendo etapas que se 

sobrepõem e coexistem entre si.  

 
68 Goethe percebeu no início do século XIX que havia um intercâmbio mundial emergente entre os países, 

com cada nação oferecendo seus bens em um mercado que se estabelecia. O termo original em alemão, 

Weltliteratur, foi cunhado antes mesmo do emprego pelo filósofo na década de 1820. A noção 

corresponde à compreensão do intercâmbio cultural da literatura como uma trajetória fundamental para 

sua difusão pelo mundo.  
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A primeira fase considerada “cosmopolita” é ilustrada por Andrew (2009) 

como uma analogia do conto fantástico Jimenso, de Junichiro Tanizaki, sobre um 

fantasma que sobrevive em latas de celuloide, viajando entre culturas, servindo como 

metáfora à primazia de Hollywood na internacionalização do cinema desde os primeiros 

anos de seu surgimento. Em uma dinâmica envolvida pelo processo transnacional 

originário do meio, referenciado por uma camaradagem internacional de entusiastas do 

cinema de atitude cosmopolita. De forma subsequente, a fase “nacional” é descrita 

como um modelo diferenciador usado para distinguir os cinemas nacionais. Vista em 

um contexto de competição internacional entre países, com cada nação articulando a 

crença de ter suas próprias distinções culturais e industriais, de estilo e preocupações 

temáticas no cinema. 

Durante a fase nacional, a circulação transnacional – qualquer que seja 

sua dimensão – foi primeiramente governada pelos protocolos do 

centro-periferia emanando das poucas capitais de produção: Berlim, 

Moscou, Londres, Paris e preeminentemente Hollywood. Talvez mais 

que em qualquer outro tempo, os filmes eram identificados pela sua 

origem nacional [...] Seja no Japão, nos Estados Unidos ou França, os 

críticos e historiadores antes da Segunda Guerra Mundial pareciam em 

geral serem mais insulares do que o pessoal da indústria. [...] Os 

filmes estrangeiros que eles viam já tinham sido pré-selecionados pelo 

tino para negócio dos distribuidores. Ainda, a presença em grandes 

centros urbanos de ao menos um punhado de filmes do exterior, 

convidou os críticos a mensurar o estado do world cinema (e de seus 

produtos nacionais) pela velocidade na qual a modernidade operava 

em um país como oposição a outro. Já os críticos invariavelmente 

escrevem de uma perspectiva nacional e certamente para um público 

nacional ou ao menos metropolitano. Afinal de contas, como 

“avaliadores” eles esperam guiar seus leitores para os mais valiosos 

filmes à disposição, isto é, para os filmes que estão em exibição nas 

telas disponíveis. (ANDREW, 2009, p. 68. Tradução nossa69). 
 

A fase “federada” corresponde ao momento do pós-guerra, com a vitória dos 

aliados contra o fascismo. Como consequência, o mapa geopolítico mundial é 

reformulado com o surgimento da Berlim oriental, Coréia do Norte e Israel, 

consolidando um nacionalismo irrestrito e novas maneiras de conceber a vida social 

 
69 No original: During the national phase, transnational circulation – whatever its scale- was primarily 

governed by center-periphery protocols emanating from a few production capitals: Berlim, Moscow, 

London, Paris and preeminently Hollywood. Perhaps more than at any other time, films were identified 

by national origin. [...] Whether in Japan, the United States, or France, critics and historians before 

World War II seem generally more insular than industry personnel. [...] The foreign films they did see 

had already been pre-selected by the business sense of distributors. Still, the presence in major urban 

centers of at least some films from abroad invited critics to measure the state of world cinema (and of 

their nation’s products) by the speed at which modernity operated in one country as opposed to another. 

Yet critics invariably write from a national perspective and certainly for a national, or more often a 

metropolitan audience; after all, as “reviewers” they aim to lead their readers to the most worthy films 

around, that is, the films currently playing on available screens. 
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pautada pela questão dos Direitos Humanos e a proeminência das Nações Unidas com 

seu humanitarismo internacional. Uma questão transformada em tema que se tornará 

uma espécie de leitmotiv no panorama estético do cinema difundido pelos festivais. Esse 

período é consolidado pela monitoração das federações internacionais como a FIAPF e 

FIPRESCI70 e o estabelecimento dos festivais como fenômeno cultural mais abrangente. 

Tais orgãos que circundam os festivais emergem na segunda guerra para adensar uma 

rede de instituições produtoras de discursos, constituídas por, e para, um público de 

educação erudita. Como vimos no capítulo anterior, tanto nos maiores veículos da 

imprensa quanto nas publicações especializadas, em revistas e com o desenvolvimento 

dos estudos acadêmicos, tais entidades perpetuaram valores artísticos em torno do 

cinema e sua legitimação como arte. 

Como instituições e grupos elaboraram um nicho para audiências 

especializadas que demandavam um cinema mais desafiador em troca 

de procurar distinção nessa prática, com cineastas e artistas que 

quiseram produzir um cinema que pode não ser tão popular, mas 

encontraram em si próprios a capacidade para fazê-los. Filmes sérios 

se tornaram sustentáveis porque a demanda de uma pequena mas fiel 

audiência alimentada por instituições proveram as estruturas para tal 

empreendimento. (WONG, 2011, p. 37. Tradução nossa71). 

 

A terceira fase do desenvolvimento do world cinema se estabelece como ética 

de reparação colonialista vista na preocupação dos festivais europeus em relação ao 

cinema de países periféricos. Com uma mirada moral, os festivais promovem 

desempenho artístico estimulado pela linguagem da mise-en-scène, na busca por filmes 

e autores que são tomados como representantes de uma cinematografia relevante e 

inovadora. Destacando suas tendências contemporâneas e identidades nacionais, numa 

série porvir de novas ondas do cinema que se desenvolve a partir dos anos 1960. Os 

festivais se transformaram numa espécie de mercado de ações e os ativos são os 

expoentes do cinema mundial. Cannes e Veneza, por exemplo exibiam filmes 

escolhidos por cada nação como uma espécie de Olimpíadas do cinema. Depois de 

1968, os programadores dos festivais começaram a escolher filmes por critérios 

 
70 Associação de críticos de cinema internacionais, para mais informações acessar o site: 

http://www.fipresci.org/ Acesso em 10/04/2019 
71

 No original: As institutions and groups crafted a niche for specialized audiences who demanded a 

more challenging cinema and in turn sought distinction in such practice, filmmakers and artists who 

wanted to produce a cinema that might not be very popular found themselves capable of making films. 

Serious films became sustainable because of the demand of a small but fairly loyal audience nurtured by 

institutions that provided the structures for such endeavors. 

 

http://www.fipresci.org/


103 

próprios, buscando novidades espalhadas pelo mundo em sentido mais amplo. Festivais 

se tornaram espaços cosmopolitas como capitais mundiais. 

A fase do cinema “mundial” é marcada pelo maior fluxo de imagens desde os 

anos 1970, tomada pelas estratégias discursivas em torno dos festivais como 

circunscrição para um fenômeno supranacional, abrindo-se à participação de 

filmografias antes impensadas vindas de qualquer lugar do mundo; por fim, tornando-se 

eventos de preocupações mundiais em amplo sentido, ao invés de meros acontecimentos 

internacionais com repertório limitado a poucos países. Exemplos de cinematografias 

desconhecidas até então, começam a aparecer e surpreender a cinefilia mundial, com 

filmes de Taiwan, Senegal, Irã dentre outros países. Da década de 1970 em diante, os 

festivais começaram a atuar em um papel crucial para ganhar forma uma ideia 

expansiva de world cinema, baseada em raízes transnacionais. Os eventos começam a 

atrair maior atenção midiática arquitetando uma estrutura para filmes de alcance global. 

Surgem inúmeras mostras nos mais diferentes eventos. O festival de Cannes cria 

algumas seções e premiações diferentes, com sua “Quinzena dos Realizadores” e depois 

“Un certain regard” como mostra da variedade de filmes oriundos de todo e qualquer 

país. Berlim inicia seu “Forum des Jungen Film” como desvio de atenção para seus 

valiosos ursos de ouro como premiação, embora se destine à ampliação de sua 

audiência, expondo novos diretores de cinema. (ANDREW, 2009, p. 76). 

Escolhemos um único diretor para refletir sobre a questão levantada por 

Andrew (2009; 2018) dos “fusos horários e descompensaçoes horárias” do world 

cinema, para isso citamos o cineasta Wong Kar-Wai que pode resumir a ideia. Para 

Andrew (2018), ele é considerado um diretor/autor global ideal por causa do seu 

cosmopolitismo, pois fala fluentemente a lingua cinéfila para se comunicar em qualquer 

lugar do mundo. Por exemplo, seus filmes fazem uso de músicas de apelo pop 

internacional e tratamento visual apurado como estética influenciada por características 

do cinema moderno. Notamos em suas narrativas uma forma de refletir sobre a 

disposição geográfica a partir de um determinado lugar ao mesmo tempo em que os 

personagens são vistos sonhando com outro lugar, como em Amores expressos 

(Chungking Express, 1994). Outro elemento desses fusos horários são percebidos pelo 

modo como os personagens parecem viver numa espécie de dimensão temporal dupla, 

estando em Hong Kong enquanto sonha com a Califórnia, como por exemplo em 

Felizes Juntos (Happy Together, 1997), quando a trama evoca a ponte entre Buenos 

Aires e Hong Kong. Em seus filmes a transição entre lugares na vida das personagens 
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pode sugerir um não lugar, como em 2046 – Os Segredos do Amor (2004) onde se 

misturam memórias, percepções geográficas e evocações sensoriais como diapasão para 

os sentidos sobre lugares e personagens. 

Voltando a cronologia do desenvolvimento do conceito de world cinema 

capitulado por Andrew (2009; 2018), reconhecemos a transição da fase “mundial” para 

a “global”, como período definido nas últimas décadas, sendo parte dos desdobramentos 

tecnológicos e fluxos irrestritos do mercado. Essa fase “global” apresenta uma nova 

missão para os festivais, a de amparar às produções do cinema espalhadas pelo mundo, 

em financiamentos destinados aos países emergentes. Exemplo maior foi o surgimento 

do Hubert Bals Fund em 1988, entidade ligada ao festival de Rotterdam. Nesse 

panorama, festivais internacionais são como espaços reconhecidos em virtude de uma 

dinâmica social que envolve produtores, autores, filmes e público, e por favorecer a 

mediação entre profissionais de inúmeras atividades e setores da indústria. 

Parafraseando Jonathan Rosenbaum (2009, p. 154), os festivais podem ser enquadrados 

entre àqueles que existem como espaços onde se assistem filmes e lugares facilitadores 

para venda de filmes. Atuando como plataformas para lançamento de tendências do 

cinema mundial, e espetáculos midiáticos ungidos pelos tapetes vermelhos nos quais 

desfilam celebridades como necessidade promocional do cinema. A programação e 

curadoria dos festivais trabalham com o intuito de apresentar uma visão diferenciada do 

cinema mundial. Na condução de um sistema paralelo à lógica de produção e 

distribuição de alcance global da indústria americana dominada pelos altos orçamentos 

(cinema hollywoodiano). Isso equivale tanto em termos logísticos quanto como fator de 

dissidência estética. Na recorrência de discussões temáticas e características estéticas 

que reverberam preocupações políticas, culturais e sociais do mundo contemporâneo 

vistos na perspectiva do world cinema/cinema de arte global.  

Festivais, portanto, exercem forte influência sobre aspectos estéticos e fatores 

políticos-econômicos que incidem como moldura para certo tipo de cinema que circula 

no mundo. Diante desta contextualização, seguimos para observar a repercussão dos 

discursos produzidos por instituições produtoras de sentido. Nesse panorama, sugerimos 

a formação e o estímulo de um suposto “gosto72 cinéfilo” para  observar noções 

estéticas acerca dos filmes. Afinal, tanto a crítica como a curadoria dos festivais, além 

 
72 Admitimos que a discussão sobre a questão do gosto e juízo de valor é demasiada complexa e 

inconclusiva para abarcar os objetivos da tese. Como sugestão para aprofundamento sobre a questão do 

gosto cultural, ver Bourdieu (2013). 
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dos diretores desses eventos, são profissionais que servem como intermediários 

culturais e gatekeepers. É no âmbito dos festivais que se consagram cânones artísticos 

por excelência, mediante um sistema de premiações e homenagens, nas decisões que 

legitimam distinções artísticas e criam prestígio. 

 

2.2. Distinções da cinefilia global. Crítica, curadoria e o sistema de premiações: 

o valor cultural e a economia do prestígio nos festivais (1950-2000) 

 

O sentimento ligado ao autorismo e à cinefilia que tratamos nesse panorama 

não se resume ao ato ecumênico dos cineclubes, ou à ritualização das práticas de escrita 

como na primeira encarnação francesa, sendo algo que também pode superar a noção de 

reestruturação do gosto cinéfilo por gêneros cinematográficos como efeitos do mercado 

que acontece entre os anos 1980 e 1990 com a chegada dos filmes em casa. Atualmente, 

a crença da cinefilia global trata fundamentalmente de negar barreiras, de não crer em 

uma palavra de estandardização cultural e comunicativa sobre os filmes. A filiação 

cinéfila reforça o culto aos cineastas malditos e alternativos, destacando filmografias e 

autores que passam despercebidos do grande público e que sobressaem em festivais. 

Compreendemos que os pressupostos da autoria propagados pela crítica e curadoria 

nesses eventos formam laços de reconhecimento e reciprocidade com a audiência 

global, pois fazem parte de uma reverberação de valores culturais, estéticos, e politicos 

que influenciam a recepção de determinadas obras e autores, ao reforçar seu aparato 

mercadológico. 

Como já apresentado antes, a abordagem empregada na tese interpreta 

conceitos relacionados ao impacto cultural desses eventos a partir de uma perspectiva 

histórica sobre arte cinematográfica e mercado. Por isso, seguimos os procedimentos 

metodológicos sugeridos por Marijke de Valck (2007), que analisa os festivais 

internacionais como negócio, seja por suas condições geopolíticas, ou mediante 

repercussão nas mídias, e também no seio da própria cultura cinematográfica. 

Reforçando a constituição de premissas valorativas elaboradas por instituições 

produtoras de discursos, como uma rede envolvida pela descoberta e legitimação de um 

tipo de cinema que reflete questões recorrentes em preocupações ligadas aos princípios 

estéticos, éticos e políticos da diversidade contemporânea. Para isso, credita-se a 

formação de cânones, no contexto do circuito de festivais, que atravessam instituições 

consideradas comunidades interpretativas. 



106 

Filmes canônicos emergem de um processo de criação que envolve 

tanto artistas quanto finanças, geralmente triangulado através dos 

festivais. Depois que um filme encontrou seu lugar em um festival, 

críticos de cinema, programadores de festivais e acadêmicos podem 

expandir ou limitar sua reputação, distribuição e a carreira do seu 

diretor/autor para além dos festivais. A recepção pode ser medida pela 

circulação do cinema através dos festivais, quando geralmente 

acumula críticas e mais retrospectivas, auxiliando a obra a alcançar 

maior audiência. Recepção positiva é crucial no sucesso de jovens 

cineastas, que precisam continuar a fazer filmes e construir suas 

reputações. Práticas de recepção, especialmente na forma da crítica 

cinematográfica e estudos de cinema, contribuem para legitimação e 

canonização de certas obras, e de diretores maduros como artistas 

mestres com pontos de vista significativos (autores) também. 
(WONG, 2011, p. 101. Tradução nossa73.). 

O circuito de festivais se torna algo crucial para constituição do cinema 

contemporâneo. Nessa celebração abrem-se oportunidades e disposições universais para 

promoção da arte e diversidade. Esses espaços aproximam pessoas de lugares distantes 

no mundo que são movidas por interesses comuns. Do ponto de vista dos negócios essa 

estrutura aponta direções para o cinema, com a seleção e validação de novos títulos, 

envoltos pela exposição e valor agregado das premiações. Mark Peranson (2009) 

discute o ideário que paira em torno da seleção dos melhores filmes do ano, algo aqui 

reduzido a um número aproximado de cinquenta filmes supostamente ideais, que são 

destacados para serem estrategicamente promovidos e exibidos a cada festival. 

A expansão no número de festivais pelo mundo, o calendário agitado, 

especialmente no outono, e o tipo de sistema que se desenvolveu 

organicamente através da última década ou mais, restringe aonde estes 

50 filmes terão desempenho. A maioria das vezes é apenas uma 

versão legendada de um filme mundial – um filme só pode estar em 

um lugar por vez, e por razões elucidadas a seguir, agentes de vendas 

e ou produtores, apenas querem que determinados filmes sejam 

exibidos em apenas um festival por território.  Ainda mais, existe uma 

preconcepção comum de que a prioridade de um festival de cinema 

internacional é mostrar o melhor da produção em world 

cinema/cinema de arte anual (para ser, como o festival internacional 

de cinema de Toronto costumava se chamar “o festival dos festivais”). 

Mas é muito difícil pois nenhum festival é capaz de preencher essa 

nobreza, apesar de quase alcançável objetivo, isto é, de fato, é quase 

 
73 No original: Canonical films emerge from a process of creation that involves both artists and finance, 

often triangulated through festivals. After a film has found a place in a festival, film critics, festival 

programmers, and scholars may extend or curtail its reputation, distribution, and the career of its 

diretor/auteur beyond the festivals. Reception can be measured by circulation of the film through 

festivals, which often garner more reviews and more retrospectives and help the work reach a larger 

audience. Positive reception is crucial to the success of young filmmakers, who need to continue to make 

films and build their reputations. Reception practices, especially in the form of film criticism and film 

studies, contribute to legitimation and canonization of certain Works, and of mature directors as master 

artists of significant viewpoints (auteurs) as well. 
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impossível para maioria dos festivais até ter isso como meta. 

(PERANSON, 2009, p. 25. Tradução nossa74). 

 

Como observado por Cindy Wong (2011), a estrutura do circuito de festivais 

estabelece relações de poder na repercussão de um conjunto de valores a partir de 

alguns princípios: a começar pela (1) vitrine para filmes internacionais e 

contemporâneos, geralmente de filmografias que se contrapõem ao modelo 

hollywoodiano; os festivais também (2) cultivam novos talentos pela seleção e 

curadoria voltada às descobertas dos cinemas mundiais; esses espaços ainda (3) 

propiciam interação entre instituições da cultura cinematográfica; e (4) apresentam 

parâmetros de julgamento e avaliação de filmes, estabelecendo critérios que influenciam 

valores artísticos e mercadológicos do cinema, por meio da programação e curadoria na 

seleção dos filmes, com as escolhas do júri nas premiações, e o papel da crítica que 

chama atenção para os melhores filmes e descobertas de outros cinemas.  

Crítica e cinefilia global possuem cânones variados, considerando suas mais 

distintas configurações, sobretudo, por causa das transformações ocasionadas pela 

cultura digital de acesso irrestrito e formação de nichos variados. A questão do 

desenvolvimento tecnológico e a reestruturação do mercado é fundamental para 

entender a evolução da cinefilia (como será apresentado no final do próximo capítulo). 

O sentimento de cinefilia circunscrito ao circuito de festivais é o elo entre os novos 

modos de interação transnacionais estabelecidos por essa rede que alcança um 

panorama global, sendo parte mais abrangente dessa cultura cinematográfica. Noção 

que acompanha a transformação das salas tradicionais substituídas pelos multiplexes 

que se desdobram no mercado de nichos e facilidades da cultura tecnológica, etc. A 

história recente mostra que a crítica tornou-se mais diletante e menos considerável, 

porém, mais imediatista e curta em sua forma. A contrapartida floresce em um espaço 

democrático sem precedentes, distante da cultura autoritária institucionalizada. A 

reconfiguração da crítica no meio on-line urge por dispersar velhas dicotomias: elitismo 

versus populismo, tradicional e moderno, comércio e arte. 

 
74

 No original: The expansion in the number of festivals worldwide, the busy calendar, especially in the 

fall, and the type of system that has organically developed over the past decade or so, restricts where 

these fifty films will play. Most of the time there is only one English-subtitled print of a film in the world – 

a film can only be in one place at one time, and, for reasons elucidated below, sales agents and/or 

producers often only want certain films to play in one festival per territory. Moreover, there exists a 

common preconception that an international film festival’s priority is to show the very best of the year’s 

output in world cinema/arthouse cinema (to be, as the Toronto International Film Festival used to be 

called, a ‘Festival of Festivals’). But it’s quite possible that no one festival is able to fulfil this lofty, yet 

quite achievable, goal, and that, indeed, it’s nigh impossible for most festivals to even have this as a goal. 
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 A institucionalização da crítica e curadoria que é considerada normativa nos 

festivais tem perfil cinéfilo, sustentando velhas dicotomias que opõe comércio e arte. A 

estrutura dos festivais instiga tendências políticas e estimula noções estéticas do cinema, 

por meio da consagração de velhos e novos autores. Tais eventos são lugares de 

desenvolvimento da cultura do cinema que fomentam o mercado global nos aspectos 

profissionais dessa indústria. Do financiamento da produção à venda dos filmes para 

distribuição e exibição, esses eventos representam uma estrutura percebida como 

influente e determinante para trajetória entre circulação e exibição dos filmes como 

estímulo para audiência, com visibilidade de certos tipos de cinema espalhados pelo 

mundo. Essas estratégias discursivas são elaboradas a partir de um conjunto de valores 

estimulados por redes institucionais que circundam o circuito de festivais de cinema 

internacionais. 

É relevante atentar para distinções entre algumas atividades profissionais da 

curadoria, como os trabalhos diretamente ligados às salas de cinema do circuito de arte 

e ao cineclubismo; reconhecendo o papel do curador como um tipo de arquivista para 

instituições e programador crítico para filmes. Como um professional que lida com a 

conservação, seleção e descoberta dos filmes; os curadores ganham maior destaque 

atuando na programação dos filmes em festivais. Trazendo escolhas de acordo com a 

safra do período, ou mesmo numa retrospectiva histórica e temática, ponderando com 

equilíbrio sua liberdade para escolher a partir de critérios guiados por valores éticos, 

estéticos, políticos e ideológicos na programação dos filmes.  

O desafio fundamental para um curador de festival de cinema consiste 

em lidar com o privilégio de capturar a intensa atenção e dedicação de 

pessoas muito diferentes durante vários dias, ou uma semana inteira 

ou mais. Como agraciá-las e satisfazê-las? Uma opção é se 

especializar em diferentes mercados de nichos de audiência, focando a 

seleção nos gostos e interesses de populações étnicas minoritárias ou 

comunidades diaspóricas. Dina Iordanova distingue três possíveis 

propósitos curatoriais nessa perspectiva: funcionar como ferramenta 

de diplomacia cultural, promover uma agenda identitária particular, ou 

explorar o potencial econômico de eventos diaspóricos, apoiando 

eticamente talentos de minorias. (BOSMA, 2015, p. 70. Tradução 

nossa75). 
 

 
75

 No original: The fundamental challenge for the film festival curator consists of dealing with the privilege to get the 

intense attention and dedication of a lot of different people during several days or a whole week or more. How to 

please and satisfy them? One option is to specialise in different niche markets of audience, focusing the selection on 

the tastes and interests of minority ethinic populations or diasporic communities. Dina Iordanova distinguishes three 

possible curatorial purposes in this perspective: to function as a tool of cultural diplomacy, to promote a particular 

identity agenda, or to explore the economical potencial of diasporic events and to foster ethic minority talents.  
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A ideia de curadoria ganhou força mediante o circuito de festivais 

internacionais, sendo representada por grandes diretores artísticos dos eventos que se 

tornaram expoentes, quiçá estrelas, como foram Gilles Jacob em Cannes e Hubert Bals 

no festival de Rotterdam. O papel do curador assume o papel de lidar com 

conhecimento tecnológico, histórico, estético e político relacionado ao cinema, 

sobressaindo através de suas escolhas o que tem de melhor e mais relevante no 

momento, tendo o cuidado para não cometer injustiças nas exclusões. Deve, acima de 

tudo, ser uma espécie de crítico administrador de variados fornecedores do cinema 

mundial com todas as suas exigências. No artigo Afogando-se em pipoca no festival 

internacional de cinema de Rotterdam? O festival como multiplex da cinefilia76, 

Marijke de Valck (DEVALCK; HAGENER, 2005) parte da discussão sobre a influência 

de Hubert Bals77 na seleção e formação do gosto nos festivais para pensar o status do 

cinema destinado à cinefilia global. 

Por causa da invenção do multiplex estar, acima de tudo, enlaçada ao 

surgimento da Nova Hollywood que explorou estratégias 

mercadológicas de alto-conceito, a combinação do festival com o 

multiplex indica o papel chave que os festivais têm em desempenhar 

estratégias na promoção do que Alisson Perron chama de “indie 

arrasa-quarteirão – filmes que, em menor escala, replicam o marketing 

abusivo e desempenho nas bilheterias igual aos filmes eventos de alto-

conceito dos grandes estúdios”. Festivais são não apenas lugares 

alternativos de exibição para filmes que não conseguem encontrar 

distribuição nas salas de cinema, mas também são eventos que ajudam 

a construir o perfil das produções de nicho antes de seu lançamento. 

No plano do mercado global contemporâneo dos festivais, exposição e 

prêmios preferenciais, constituem a bagagem essencial para o cinema 

mundial/de arte dar entrada. Para muitos cinéfilos tradicionais, tais 

mudanças comerciais são a causa de uma espécie de desencanto, um 

sentimento evocado em particular pela configuração arquitetônica dos 

festivais. (DE VALCK, 2005, p. 106. Tradução nossa78). 

 
76 Título original: Drowning in popcorn at the international film festival Rotterdam? The festival as a 

multiplex of cinephilia.  
77 Hubert Bals foi um dos profissionais da curadoria mais influentes na história dos festivais, sendo 

fundador e diretor do festival de cinema Rotterdam durante anos. Reforçou valores e difundiu a cultura 

dos filmes do cinema mundial como contraponto ao modelo hollywoodiano. É relevante salientar que 

uma das entidades mais relevantes da Europa leva seu nome, o Hubert Bals Fund, como sinônimo dos 

fundos de financiamento para o cinema internacional. 
78 No original: Because the invention of the multiplex is, moreover, tied to the rise of New Hollywood 

high-concept marketing strategies, the combination of festival and multiplex indicates the key role that 

festivals play in strategies to promote what Alisson Perron calls “indie blockbusters – films that, on a 

smaller scale, replicate the exploitation marketing and box office performance of the major studio high-

concept event pictures”. Festivals are not only alternative exhibition sites for films that cannot find 

theatrical distribution, but also events that help build the profile of niche productions before release. At 

the level of the contemporary global film Market festival, exposure, and preferably awards, constitute 

world/art cinema’s essential baggage for check-in. For many traditional cinephiles, the commercial 

changes are cause for some disenchantment, a feeling evoked in particular by the festival’s architectural 

settings. 
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O cinema nasceu dessa disposição industrial com aspiração artística, 

instituindo a noção de autor para lidar com essa inter-relação que aproxima um sujeito 

analisável de um coletivo mais complexo de analisar. O selo dos festivais na divulgação 

dos filmes é um exemplo de promoção e valor agregados distribuídos por esses eventos. 

Destacando o autor como princípio para representação do cinema, embora implique que 

este sujeito não constitua todo o esforço de coletividade da produção, o capital 

simbólico das premiações tem sido elemento cada vez mais relevante no contexto da 

globalização exercendo influência como “moeda” para indústrias criativas 

potencializarem valores culturais que se desdobram em resultados econômicos e sociais. 

Segundo a pesquisa de James English (2005), é curioso notar que as Olímpiadas 

modernas, o prêmio Nobel e a Bienale de Veneza surgiram na mesma época, entre os 

anos de 1896, 1901 e 1909 respectivamente, como investimento para afirmação dos 

Estados nacionais 

Sobre o trabalho que envolve produção cultural e criação de prestígio é 

interessante notar como a reputação dos artistas é construída também por causa do 

sistema de premiações. Bem ao modo do que escreveu Bourdieu sobre o mercado de 

bens simbólicos, “um jogo cujo alvo é a conquista de legitimidade cultural”. 

(BOURDIEU, 2007, p. 169). Tem sido comum definir o valor cultural dos profissionais 

da cultura artística mediante comentários sobre participações em premiações, seja como 

perda ou conquista, e de como isso também repercute na crítica e recepção do público. 

Do mesmo modo como destacamos a escala global em que proliferam o fenômeno das 

premiações que reverberam efeitos ligados à economia e prestígio cultural. As 

instituições de “competição cultural” vêm sucessivamente redefinindo as carreiras dos 

artistas.  

A economia simbólica do sistema dos prêmios artísticos é similar aos méritos 

alcançados pelas premiações desportivas. Envolve muito dinheiro, atenção midiática e 

prestígio. Decisões dos jurados, seja em Cannes, Sundance, FESPACO, ou qualquer 

outro festival de relevo internacional do cinema, são referências também para criação de 

outros prêmios. Podemos observar ainda que, como a maioria dos prêmios mais 

cobiçados e ambiciosos, cada vez mais o sistema de premiações busca atravessar 

fronteiras nacionais para alcançar o mercado global, seja em termos de estima ou fonte 
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de legitimação. Este aspecto tensiona a valorização entre o local e as demandas globais 

(ENGLISH, 2005, p. 262). 

Nesse cenário, pensamos a cultura artística como um jogo competitivo que 

busca alcançar status no campo da produção cultural. Levamos em consideração 

variadas categorias de premiações dos festivais além dos principais prêmios. 

Atualmente existem até premiações para os piores do ano que se tornaram influentes. 

No cinema, o mais popular exemplo de premiação para filmes ruins é o prêmio 

Framboesa de Ouro79. Reconhecemos também que algumas escolhas de filmes no 

decorrer das últimas seis décadas de maior relevo dos festivais internacionais, se 

tornaram obscuras e até incompreendidas, se colocadas à luz de escolhas polêmicas da 

época, enquanto muitos filmes descobertos em dado período acabaram no ostracismo 

por causa de problemas na distribuição e exibição em escala global. Se fizéssemos um 

apanhado histórico mais detido sobre os inúmeros filmes e diversas premiações em 

Cannes80, com a marca de setenta edições, seria fácil constatar o esquecimento da 

maioria dessas produções. Qual será o impacto desses filmes hoje para a história do 

cinema? Assim como na premiação do Oscar anualmente, muitos filmes laureados no 

montante dos festivais não são sequer lembrados hoje. 

Apesar disto, creditamos o reconhecimento e prestígio em torno das escolhas 

feitas pela seleção e premiação em cada festival, que nos últimos tempos, acaba por 

influenciar a atenção da audiência, sobretudo, para os laureados nas premiações 

principais. Existe um amplo cenário além das premiações principais que os festivais 

usam para legitimar seus investimentos em torno de autores e produtos/obras nas 

mostras e competições. Tais eventos podem conter dois motivos principais: valida a 

história do cinema selecionando o melhor do passado em retrospectivas, e assim pode 

reconhecer a história do cinema como fator importante para consolidar o papel do 

cinema na cultura. Ao mesmo tempo em que as exibições representam a função que o 

cinema tem de entreter a audiência, mostrando responsabilidade para com o público de 

cada lugar. Apesar das recompensas dos produtores, filmes e autores em competições, 

muitos cinéfilos e críticos poderiam argumentar que os eventos paralelos são sempre 

mais interessantes porque eles são rejuvenecedores da cultura cinematográfica. Com 

destaque para novos talentos e filmes inovadores, enquanto que as competições 

 
79 Página oficial do evento: https://www.razzies.com/index.html Acesso em 20/04/2019.   
80 Para acessar lista dos prêmios no decorrer das décadas, de 1946 em diante, acessar site: 

https://www.festival-cannes.com/en/69-editions/retrospective/  Acesso em 20/04/2019. 

https://www.razzies.com/index.html
https://www.festival-cannes.com/en/69-editions/retrospective/
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tenderiam mais aos autores estabelecidos e filmes “tradicionais”. No decorrer de longa 

trajetória, podemos ver determinado autor se mover da aceitação em mostras paralelas 

para as competições e prêmios principais. Cindy Wong (2011) cita como exemplos 

diretores que foram convidados para “Semana da Crítica” em Cannes antes de se 

tornarem famosos, como Chris Marker, Bernardo Bertulucci, e Ken Loach. Do mesmo 

modo que “Theo Angelopoulos, Youssef Chahine e Werner Herzog estavam todos na 

Quinzena dos Realizadores quando suas carreiras começaram”. (WONG, 2011, p. 24. 

Tradução nossa81). 

Como vimos em tópicos anteriores, a ideia de world cinema é revigorada por 

volta dos anos 1990, como parte do investimento de difusão cultural dos países em 

desenvolvimento. Sendo necessidade de um mundo pós-colonial, ou mesmo obrigação 

ética de países desenvolvidos. Embora seja também uma questão de respeito genuíno e 

reconhecimento, e não apenas uma espécie de filantropia simbólica. (ENGLISH, 2005, 

p. 298). Os filmes começam a encontrar dificuldade para serem percebidos como 

representação de seus países, dada as características de produtos globalizados em 

termos de produção e distribuição. Por isso a estratégia do autor como marca do filme 

começa a sobressair. Sobretudo com o desenvolvimento do sistema de premiações nos 

festivais internacionais. Destacamos a mostra Quinzena dos realizadores em Cannes 

como exemplo. A preocupação com a etiqueta para rotular filmes e autores é uma 

estratégia usada pelos eventos para valorização do cinema como arte. É importante 

destacar que a mostra supracitada é também responsável por direcionar as atenções para 

novos diretores na perspectiva de diferentes países, com ênfase em trabalhos mais 

ousados. A proposta da premiação também abriu caminho para filmes dirigidos por 

cineastas mulheres e diretores de países com menor relevo na cultura cinematográfica. 

Alguns dos maiores nomes do cinema internacional de todos os tempos foram 

agraciados com premiações nos festivais, como sinal de reconhecimento artístico na 

constituição da história do cinema. Escolhemos representar o sistema das premiações 

em Cannes na década de 1950 com a criação da Palma de Ouro82, por ser considerado o 

prêmio mais cobiçado do evento, sendo instituído em 1955. Em narrativa documental, o 

filme A lenda da Palma de Ouro (2015 de Alexis Veller),  conta a trajetória da 

 
81 No original: Chris Marker, Bernardo Bertolucci and Ken Loach were invited to the critics week before 

they were famous. Theo Angelopoulos, Youssef Chahine, and Werner Herzog were all at Directors’ 

Fortnight when their careers started.  
82 A história da premiação é encontrada no site do próprio evento, ver mais em: https://www.festival-

cannes.com/en/69-editions/palme/a-brief-history-of-the-palme-d-or Acesso em 20/04/2019. 

https://www.festival-cannes.com/en/69-editions/palme/a-brief-history-of-the-palme-d-or
https://www.festival-cannes.com/en/69-editions/palme/a-brief-history-of-the-palme-d-or
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concepção do prêmio. Com seu redesign nos anos 1990, a Palma reforçou seu valor 

como joia valiosa, para refletir sobre a influência histórica da estatueta e de como ela foi 

elaborada para os premiados se sentirem recompensados pela posse de peça considerada 

mítica, repleta de simbolismos. O documentário com perfil de filme promocional de 

Cannes83, destaca o protagonismo da estatueta redesenhada pelo designer Choppard. O 

filme é produzido pela marca de joias, e apresenta o depoimento de alguns cineastas 

premiados de forma comovente. O alemão Wim Wenders, assim como o americano 

Steven Soderbergh, contam sobre suas respectivas impressões no recebimento da 

premiação; ambos os diretores reagiram com  estupefação diante do prêmio da Palma de 

Ouro, e como a premiação impactou positivamente suas vidas em termos de 

reverberação profissional. Por sua vez, Apichatpong Werassethakul (Tailândia) e Emir 

Kusturica (Sérvia) trazem depoimentos pessoais que relatam problemas de ordem 

maior, entre conflitos de ordem individual que estão ligados sobretudo por causa das 

situações geopolíticas relativas aos seus respectivos países de origem.  E de como a 

premiação dos filmes repercutiu para pensar no impacto em suas identidades 

correlacionadadas à nacionalidade, sendo ocasião de pensar no cinema como 

representação do país. O depoimento mais pungente desta narrativa documental é o de 

Jane Campion (Neozelandesa), agraciada com o prêmio por O piano em 1992. Durante 

o festival estava grávida, já no final da gestação, e, apesar do maravilhamento pela 

láurea, ela teve a perda de seu bebê dias depois de ganhar o prêmio. Tendo como causa 

possível o estresse agravado por causa da carga excessiva de trabalho nos bastidores da 

imprensa, com ações promocionais do filme etc. A diretora acredita que por tudo isso, a 

ocasião tenha influenciado sua condição física que levou à tragédia pessoal. Para a 

cineasta, durante anos, foi difícil lidar com o prêmio, por causa do fato de olhar para a 

Palma de Ouro e lembrar de um dos momentos-chave de sua vida, como algo que 

desperta um misto de conquista profissional elevada, mas, também ao mesmo tempo, 

traz à lembrança uma tragédia íntima ocorrida no mesmo período.  

De uma questão pessoal, passamos a notar a influência social que as estatuetas 

acarretam, sendo vistas como objetos de desejo e ambição que se tornaram ícones para 

seus respectivos eventos, como a Palma em Cannes, o Leão de Ouro em Berlim e o 

Urso de Ouro em Veneza, cada estatueta se torna imagem semelhança para os festivais. 

 
83 O próprio festival fomenta sua autopromoção, destacando o papel do evento na constituição do cinema 

internacional e subsequente valorização de filmes autorais. Um exemplo é o filme Cada um com seu 

cinema, filme coletivo criado para comemorar os 60 anos do evento, com pequenas narrativas elaboradas 

de forma irregular por uma série de cineastas de vários cantos do mundo. 
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A ideia do sistema de premiações também gera controvérsias. Sendo notório o caso 

envolvendo o presidente do juri e cineasta Jean Cocteau, que afirmou sobre a questão 

das premiações que começavam a ganhar ênfase nos festivais naquele período dos anos 

1950: “´Eu gostaria que festivais não tivessem que distribuir prêmios e serem apenas 

lugares para trocas e encontros. Presidir o festival de Cannes é uma experiência que não 

quero repetir`. Mas, é claro, ele retornou no ano seguinte e novamente em 1957.” 

(COCTEAU apud CORLESS; DARKE, 2007, p. 35 Tradução nossa84) 

Se cannes é considerada a catedral do cinema, pode-se dizer que a exibição 

pública e a tela é o altar do sacrifício. (CORLESS; DARKE, 2007, p. 113). Um dos 

casos de maior polêmica até hoje se deu em torno de A aventura (1960) de Antonioni, 

relacionando a má recepção do público, flexibilidade do sistema de premiações e a 

resposta de cineastas à recepção crítica. Sua repercussão se tornou um marco em 

Cannes, quando dividiu crítica e público, tendo a favor cineastas que saíram em sua 

defesa, expondo uma carta aberta à audiência, com explicação sobre as inovações do 

filme. O filme apresentou uma narrativa que surpreendeu a todos. Na verdade, a 

princípio, parece que ninguém entendeu bem o filme. Arrisco a dizer que a falta de 

compreensão por parte da crítica e audiência em torno da primeira exibição do filme de 

Antonioni foi similar ao trauma causado pela crítica francesa na história da arte em 

relação à polêmica dos Impressionistas. Do mesmo modo como ocorreu no sistema das 

artes no Brasil com a má recepção por parte da crítica tradicional para o movimento 

modernista brasileiro. Marcelo Coelho (2006) discute a questão a partir de casos 

notórios de má recepção por parte da crítica levada pelo olhar conservador, com 

limitação estética de repertório para interpretar obras inovadoras, como uma ideia que 

abalou o papel e responsabilidade da crítica de arte e cultura em momentos históricos 

precisos. 

A seleção dos festivais toma o diretor considerado autor como representante da 

arte cinematográfica e estímulo para pertencimento de um star system, associados às 

estrelas do mainstream americano. A matéria da revista on-line Indiewire85 descreve um 

pouco das estratégias de Cannes para se manter na berlinda. Em entrevista publicada na 

 
84 No original: “I wish festivals didn’t hand out prizes and were just a place for Exchange and encounter. 

To preside Cannes jury is an experience I won’t repeat.” But, of course, he returned the following year, 

and again in 1957. 
85 Ver mais em: https://www.indiewire.com/2019/04/cannes-film-festival-2019-lineup-surprises-xavier-

dolan-herzog-tarantino-1202059867/ Acesso em 20/04/2019. 

https://www.indiewire.com/2019/04/cannes-film-festival-2019-lineup-surprises-xavier-dolan-herzog-tarantino-1202059867/
https://www.indiewire.com/2019/04/cannes-film-festival-2019-lineup-surprises-xavier-dolan-herzog-tarantino-1202059867/
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mesma revista86, o atual diretor artístico de Cannes, Thierry Frémaux, fala sobre as 

dificuldades para a seleção anual de filmes, autores e a contrapartida dos festivais para 

atender à demanda de um repertório voltado ao world cinema, mas sem prescindir do 

apoio dos principais nomes do cinema americano, como Quentin Tarantino que neste 

ano completou vinte e cinco anos de sua premiação com a Palma de Ouro para Pulp 

Fiction (1994). A entrevista com o curador revela outras questões das exigências do 

público e mídia diante do repertório selecionado pela curadoria. Frémaux se mostra 

irritado com a repercussão da imprensa que se volta muitas vezes mais para questionar 

porque determinados filmes ficaram de fora da seleção em vez de refletir sobre as 

escolhas feitas em cada festival. E o quanto elas são relevantes diante do conjunto de 

estratégias para destacar os melhores do ano em consonância com as exigências do 

calendário anual de outras premiações importantes no ano, como os festivais de Berlin, 

Veneza, Toronto, Sundance e o próprio Oscar. Esclarece que muitos produtores e 

distribuidores oferecem seus filmes de acordo com o interesse e a visibilidade que 

almejam alcançar com seus produtos, e para qual público se destina, etc; e de como o 

calendário pode interferir na repercussão de outras premiações e bilheteria sobre o 

filme.  

No que diz respeito aos ganhos específicos de reconhecimento artístico-cultural 

e valor financeiro mediante o sistema de premiações, repercussão da crítica etc, 

salientamos os efeitos dessas distinções como sinais de procuração dessas instituções 

para usar os nomes dos autores como modo promocional e aferir qualidade aos filmes. 

Credita-se que a premissa de interdependência formada por esse circuito internacional é 

decisiva para inferir percepções acerca da recepção do cinema de arte global, 

ressaltando características relacionadas às noções de distinção e expressividade autoral, 

em termos de estética e política. Podemos dizer que determinado cinema nacional 

adquire status global mediante a projeção do cinema autoral, com demonstração do seu 

pedigree artístico que os projeta como pertencentes a uma categoria de membros de um 

establishment no qual são reconhecidos como verdadeiros artistas. 

Até o momento, debatemos ideias gerais acerca do papel das instituições 

produtoras de discursos, como vimos neste tópico com participação da crítica, curadoria 

e sistema de premiações, que estabelecem certas noções para valoração e interpretação 

 
86 Entrevista feita por Eric Kohn, intitulada: Cannes Thierry Frémaux on Quentin Tarantino, Netflix and 

the future of cinema. Ver mais em: https://www.indiewire.com/2019/04/cannes-film-festival-2019-

thierry-fremaux-interview-1202126315/ Acesso em 21/04/2019. 

https://www.indiewire.com/2019/04/cannes-film-festival-2019-thierry-fremaux-interview-1202126315/
https://www.indiewire.com/2019/04/cannes-film-festival-2019-thierry-fremaux-interview-1202126315/
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sobre o fenômeno cinematográfico. Apresentamos noções sobre como uma rede 

discursiva com proposições influentes constroem e conectam valores artísticos-

culturais, e tudo isso incide na percepção sobre os filmes. Enfatizamos que a proposta é 

delimitada pela reflexão teórica empreendida sobre o entorno deste circuito, e isto 

significa dizer que, buscamos em teoria descrever o espaço profissional dos festivais 

internacionais como estímulo para economia criativa. Essa conjuntura institucional é 

reforçada como posicionamento estratégico do circuito, com aproximações entre 

produtores independentes, fundos de fomento governamentais e privados que intercalam 

interesses econômicos, políticos e culturais que servem para atender à demanda de um 

mercado elitista e cosmopolita. (ELSAESSER, 2016). 

 

2.3. Paradigma das diretrizes políticas do cinema internacional e o alinhamento 

das indústrias nacionais com a co-produção e distribuição cinematográfica  

(1960-2010) 

Como o estudo de Harold Becker (1982) nos mostra, devemos lembrar que a 

arte é dependente de apoio financeiro, e o resultado dos filmes como produtos artísticos 

ultrapassam noções de prestígio. São produtos-obras e precisam ter validação da 

indústria cultural que os definem como propriedades intelectuais criativas e por isso 

necessitam de amparo econômico, sobretudo para subsidiar a indústria e garantir novas 

produções. A ideia já aparentemente desgastada de que os filmes europeus são mais 

expressivos em termos artísticos, se comparados às produções americanas, por exemplo, 

pode nos levar a pensar que o único propósito dos “filmes de autor” seja a auto-

expressão como essência. Por tudo isso, levamos em consideração aspectos da produção 

e distribuição dos filmes vistos como negócio para pensar na perspectiva do cinema 

internacional fomentado nos festivais. Podemos inferir a partir disto que as relações de 

trocas comerciais estabelecidas e mediadas por esse cenário virtual do circuito de 

festivais supera o paradigma que envolve a noção sobre o valor dos filmes a partir da 

visibilidade e o esforço do mercado voltado para audiência global. 

A noção de mercado do cinema de arte que empregamos aqui compreende o 

complexo da indústria cinematográfica global envolvida pelo circuito de festivais. 

Como uma distinção apropriada de Harold S. Becker (2008) que descreve as dinâmicas 

existentes entre um apanhado de empresas e instituições como representação do mundo 

artístico, sendo uma rede estabelecida por interdependência. Compreendemos a cadeia 
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produtiva que parte do financiamento ao trabalho do técnico-artesão aos agentes de 

vendas das obras de arte, aqui substituídos pelos profissionais do sistema de produção e 

distribuição cinematográfica. Esse campo de atuação atravessa noções dos mercados 

nacionais de cinema que se projetam internacionalmente, sendo tratados como 

dependentes de fundos de investimentos, com acordos de negócios internacionais para 

alcançar o cenário global.  

Segundo Elsaesser (2005), é por causa do aparato industrial dominado pelo 

cinema americano que indústrias de cinema de outros países se consolidaram. Por 

Hollywood ter se configurado desde os primeiros anos de seu desenvolvimento como 

negócio posicionado para o mercado global, tal modelo consolidou parâmetros para 

outros cinemas buscarem alcance mundial e subsistirem. A estrutura econômica que 

regula o comércio mundial do cinema como negócio inclui a rivalidade e a tensão 

derivada dos acordos e regulações entre orgãos dos Estados Unidos, Europa e o resto do 

mundo. Onde o Acordo Geral de Tarifas e Comércios, General Agreement on Tariffs 

and Trade - GATT, circula e atua sobre processos relacionados a produção e 

distribuição internacional do cinema. Como forma de promover e reduzir obstáculos 

para intercâmbios comerciais pelo globo, embora a entidade enxergue os produtos 

culturais midiáticos de forma indistinta, sendo vistos na categoria de bens comerciais 

como qualquer outra mercadoria para exportação, a consequência disso é que o estatuto 

do setor audiovisual continua uma questão que precisa ser melhor resolvida; sobretudo, 

por causa das novas tecnologias com influência da internet. Tudo isso causa um 

emaranhado de complicações legais relacionadas às questões de copyright – ideia que 

aproxima direitos autorais dos direitos de propriedade - subvenções estatais, e outros 

aspectos relacionados aos países produtores e distribuidores do audiovisual para seus 

produtos/obras. A França, por exemplo, é orgulhosa de seu direito de autor, porque 

oferece maior liberdade e direitos excepcionais de um filme para o diretor. Isto se 

comparado à luz de outros países europeus mais restritivos. “Embora o filme Eterno 

amor (2004) de Jean Pierre Jeunet, tenha sido impedido de competir pelo prêmio de 

melhor filme francês em 2005 porque foi co-financiado pela Warner Brothers”. 

(ELSAESSER, 2005, p. 17. Tradução87). 

Podemos dizer que, do ponto de vista do mercado americano, pouco importa se 

um filme vem da Índia ou do Chile. A indústria americana não considera os outros 

 
87 No original: [...] but Jean Pierre Jeunet’s Un long dimanche de fiançailles could not compete for the 

best French film award in 2005 because it was co-financed by Warner Brothers.  
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países produtores de cinema como seus concorrentes diretos em termos específicos, mas 

investe na ideia de que cada país é um mercado para seus filmes serem vendidos. 

Embora todos os países encarem o cinema americano como contraponto e modelo. Os 

filmes hollywoodianos também dominam a receita dos mercados internos de outros 

países. A questão nos levou a pensar sobre formas de protecionismo e estratégias que 

interligam intervenções e legislações governamentais e trazem consequências para a 

produção e projeção dos cinemas nacionais com investimentos europeus. Elsaesser 

(2005) propõe a noção de que a Europa, representada em termos de produção e 

distribuição pelos países de maior tradição como França e Alemanha, por exemplo, é 

vista como uma espécie de vaso comunicante com os Estados Unidos, ou seja, se 

quisermos compreender a relevância dos investimentos feitos em filmes autorais e 

novos cinemas a partir do circuito de festivais, e de como tudo isso reflete uma espécie 

de sala de espelhos que mostra a confluência entre o mercado do cinema europeu e a 

indústria americana de maneira geral.  

O caminho nos permite projetar uma análise que atravessa o “paradigma das 

diretrizes políticas do cinema” (MORAN, 2006), como um conjunto de critérios que 

definem a influência de algum tipo de intervenção estatal (seja por leis, 

regulamentações, fomentos), para qualquer área da atividade cinematográfica. Seja 

como fator estruturante para o desenvolvimento (com estímulo de workshops em 

festivais e fundos de financiamento nacionais e supranacionais), da produção (mediante 

incentivos fiscais, subsídios para realização, condições de filmagem etc), distribuição 

(leis de copyright, cotas de filmes), exibição (bilheteria, preços dos ingressos), 

promoção (os próprios festivais de cinema, publicidade e notícias midiáticas) e também 

por meio de processos sociais ligados à educação (nos estudos acadêmicos de cinema) e 

preservação (por meio de centros nacionais, arquivos e cinematecas) do cinema como 

instituição. (MINGANT; TIRTAINE, 2017). 

Fatores econômicos, políticos e culturais se entrelaçam com o objetivo de 

compreender relações entre governos nacionais, corporações multinacionais e acordos 

internacionais matizados pelo circuito de festivais e dinamizados pela globalização. 

Apropriamos-nos da ideia do circuito de festivais como plataforma alternativa para 

produção, circulação, exibição e distribuição do cinema mundial. Como uma rede que 

influencia características estéticas acerca de uma cinematografia de alcance 

internacional estabelecida por relações históricas mais abrangentes. Tal perspectiva é 

filiada aos estudos sobre a indústria do cinema global. O método empregado nesta 
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discussão, para interpretar a noção de indústria cinematográfica globalizada, é 

emprestado de John Thornton Caldwell (2008), como um estudo que abrange diferentes 

regiões para operar em uma chave “macro-sociológica”, no sentido de uma perspectiva 

geral sobre o sistema globalizado do cinema internacional.  

Trataremos a seguir de discutir aspectos econômicos e institucionais que 

estabeleceram Hollywood como modelo, tendo o cinema europeu como contraponto 

para as demais indústrias de cinema nacionais se firmarem no mercado internacional. 

Essa reflexão é pautada a partir da influência estabelecida pela ideia de integração 

vertical88. A saber, de que forma o modelo americano estabelecido no começo do século 

passado definiu a tríade entre produção, distribuição e exibição que serve também para 

pensar na estrutura do mercado de cinema estabelecido na Europa, tendo como extensão 

o circuito de festivais internacionais. Depois dos Estados Unidos, os maiores pólos de 

produção e distribuição de cinema global são países europeus como França, Alemanha, 

Itália e Inglaterra. (ELSAESSER, 2005; MAULE, 2008).  

O sentido do “cinema como conjunto de uma determinada produção fílmica”, 

descrito por Frazão (2018), traz reconhecimento aos cinemas nacionais a partir de uma 

tradição, tempo histórico, etc; a exemplo dos filmes franceses, alemães ou italianos, e 

sua recepção mundial com os filmes do período da Nouvelle Vague, do Novo Cinema 

Alemão ou do Neorealismo, por exemplo. Isso acarreta em um conjunto de expectativas 

baseadas na percepção sobre como cada cinema nacional se identifica e diferencia em 

comparação a hegemonia americana. Interpretamos que a ideia de cinema nacional 

apresenta um status contraditório para o comércio globalizado do cinema. Ao mesmo 

tempo em que remete à identidade de um país, os filmes de circulação internacional 

acabam por sobrepujar limitações geográficas e identitárias, tendo em vista as 

complexas alianças e arranjos transnacionais estabelecidos pelos players89 do mercado 

global.  

Isso nos leva a repensar no mito de Hollywood como centro do universo 

cinematográfico, pelo fato dos filmes americanos serem campeões de bilheteria e terem 

maior alcance de circulação global. Os fatores que apontam para essa supremacia do 

cinema americano são complexos e muitas vezes simplificados, como descreve Miller 

 
88 Para saber mais sobre o conceito ligado ao monopólio capitalista hollywoodiano, consultar: GOMERY, 

2009. 
89 O termo em voga remete aos “atores sociais”, diríamos empresas como “jogadores”, que se tornam 

fundamentais para movimentação do cinema como negócio de intercâmbio global. Seria o caso de 

produtoras e distribuidoras como a francesa MK2. Para saber mais, ver: https://www.mk2.com/  Acesso 

em 20/10/2019. 

https://www.mk2.com/
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(apud MELEIROS, 2007, p 33), “o poder de Hollywood precisa ser repensado como um 

conjunto de processos e práticas”. Parte dessa compreensão depende de um olhar mais 

abrangente sobre como esse agrupamento de práticas e dinâmicas envolvem tecnologia, 

economia e processos socioculturais instalados no decorrer da história do cinema. 

Estudos acadêmicos trazem considerações sobre a superioridade técnica da produção do 

cinema americano em relação aos outros países, apontando questões relacionadas ao seu 

apelo universal. Em uma das perspectiva dos estudos culturais argumenta-se “que os 

filmes americanos apresentam uma espécie de ‘transparência narrativa’”. Esse tipo de 

argumento também nos leva a pensar, do ponto de vista dos pesquisadores do campo 

econômico, sobre o conceito de “cultural discount” - desconto cultural, numa tradução 

direta. Como explica Meleiros (2007, p 33), tal noção compreende que “em virtude da 

língua e especificidade cultural, um filme (ou algum outro produto) pode não se tornar 

popular fora de seu próprio país”. Isto significa dizer que por causa da influência e do 

apelo universal da língua inglesa no mundo, os filmes produzidos pelos americanos 

possuem um “desconto cultural” menor, o que acarreta em melhor aceitação pelos 

mercados estrangeiros. 

Emprestamos de Elsaesser (2005) a noção de “vaso comunicante” entre Europa 

e Estados Unidos para refletir sobre algumas questões mais abrangentes entre os 

continentes. Reconhecemos que esses espaços aparentemente sem fronteiras de trocas 

comerciais e culturais possuem uma espécie de canal de negociação aberta e favorável 

entre países e modelos para negócios do cinema. Tratamos de interpretar noções gerais 

acerca de alguns países europeus que compõem o cenário político-econômico do 

circuito de festivais de cinema como negócio. Por estabelecer um sistema de alianças 

internacionais com o intuito de esboçar noções gerais sobre como o complexo industrial 

do cinema europeu influencia certas proposições para o fomento do world cinema e 

cinema de arte global. Sendo uma espécie de herança indireta que demonstra atitude 

pós-colonialista da Europa para o fomento do cinema de países terceiro mundistas. Por 

isso, levamos ainda em consideração que por menor que seja a influência dos cinemas 

nacionais de países em desenvolvimento, tal como a noção de “arte primitiva90” para a 

 
90Essa distinção é aqui referida à mentalidade dos modernistas europeus, como Paul Gauguin e Pablo 

Picasso, dentre outras personalidades do mundo das artes, que no começo do século passado foram buscar 

influência de culturas periféricas consideradas primitivas como tentativa de sobrepujar politicamente a 

tradição e superar noções estéticas constituídas por meio do conjunto de forças institucionais de 

determinismo eurocêntrico na história da arte. A noção de “arte primitiva”, equivale à percepção estética 

de determinada obra considerada simples, mas não simplória; limitada especialmente por causa de 

recursos financeiros e tecnológicos, dependentes de apoio institucional para educação, fomento, 
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arte moderna, a ideia de cultura cinematográfica nesta discussão abrange uma 

perspectiva globalizada. (ELSAESSER, 2005). 

O cinema é um empreendimento reconhecido como de alto risco, sobretudo 

pelos avultosos investimentos financeiros. Considerando que, para um filme ser 

produzido, precisa também ser pensado a partir de estratégias que correspondem em 

termos logísticos para sua circulação e venda como produto, onde muitas vezes o 

dinheiro gasto com publicidade chega a superar o montante da produção. Para isso 

mapeamos noções sobre alguns gatekeepers dessa indústria. Termo emprestado das 

teorias da comunicação, que descreve de uma maneira geral, sobre a seleção 

institucional que incide na produção dos filmes até a maneira como serão distribuídos e 

apresentados ao público (KERRIGAN, 2017). Isto reúne desde orgãos de 

financiamento, distribuidores de filmes e demais organizações do mercado em torno dos 

festivais, como peças elementares para seu funcionamento como estrutura. Neste 

panorama, buscamos centralizar a discussão dos festivais internacionais como um 

negócio que surge na Europa a partir das coproduções entre países. 

Tamara Falicov (2007) explica que a concepção de coprodução surgiu como 

iniciativa de países europeus numa medida estratégica para distribuição intercontinental 

já nos anos 1920. No final do século e começo dos anos 2000, o conceito avança, e se 

torna mais complexo. Como política de expansão de mercado é compreendida pela 

definição de parceria comercial, seja de fundo privado ou estatal, que pode atuar de 

forma mais contundente na cadeia de produção. E pode funcionar como estrutura que 

atua em várias fases da produção, desde a preparação de roteiro, até à distribuição dos 

filmes; a ideia de coprodução se desenvolve como processo, com a seleção de projetos 

fomentados entre vários países e entidades. Atualmente, o modelo é também 

reconhecido como um consórcio formado tanto por empresas quanto países que 

trabalham em conjunto, exemplos são Euroimages e Ibermedia, este um 

empreendimento liderado pela Espanha, Portugal e uma dezena de países latino-

americanos mediante sistema de cotas de participação. O Ibermedia, por exemplo, tem 

regulação de contrapartida dos investimentos de cada país, aumentando o número de 

profissionais na participação técnica-artística do filme, com seleção de atores, etc. E 

assim as coproduções internacionais têm visto uma explosão nos investimentos devido 

 
aprimoramento técnico etc. Isto também corresponde ao esforço das entidades ligadas ao circuito de 

festivais internacionais como investimento para o cinema produzido fora do eixo Europa e Estados 

Unidos. Ocasionando em uma atitude filantrópica para o “cinema periférico” que circula em festivais, 

despontando interesses mercadológicos. 
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ao status emblemático de produto globalizado. Em geral, esta categoria de produção é 

financiada mediante acordos internacionais, conta com elenco de vários países, é 

filmada em locações diversas, e ocasionalmente apresenta mais de uma língua, 

atestando a perspectiva de caráter híbrido que atravessa a realização, tanto em termos 

formais quanto em relação ao conteúdo narrativo. (BAER; LONG apud FALICOV, 

2007, p. 22). 

Indo além das comunidades interpretativas, políticas nacionais e 

regionais moldam leituras, recepção, e promoção dos filmes. Como 

temos visto, a geopolítica influencia na seleção e leituras dos filmes 

em festivais, enquanto fundos nacionais apoiam o cinema de arte 

assim como festivais europeus, e o programa MEDIA da União 

Europeia tem atuado em papel decisivo na promoção dos filmes 

europeus. (WONG, 2011, p. 103. Tradução nossa91). 

 

Essas condições são reforçadas pelos indicativos sobre as vantagens das 

coproduções internacionais. A partir das pesquisas levantadas por McFayden, Hoskins e 

Finn (apud ROCHA; IBIAPINA, 2016, p. 41), resultados apontam que os princípios de 

coprodução trazem benefícios culturais e diminuem riscos dos investimentos nos filmes, 

por causa do intermédio de recursos financeiros na afluência dos incentivos e subsídios 

de governos estrangeiros, e ainda pelo acesso aos mercados de outros países. Mediante 

ampla pesquisa, elaborada por entrevistas e estudos sobre o papel da Ancine e outras 

entidades para compreensão do cenário da produção brasileira no mercado 

internacional, Flávia Rocha e Dácia Ibiapina (2016) sugerem a problematização de uma 

questão nomeada por elas como uma dicotomia que surge entre “coproduções de papel e 

coproduções de verdade”. Estes coprodutores que atuam de verdade articulam questões 

dirigidas ao custeio de atividades profissionais na circulação dos bens e serviços, e o 

controle dos fluxos relacionados aos tributos do investimento financeiro. Enquanto, os 

coprodutores de papel apenas emprestam seus nomes para viabilizar especificidades na 

burocracia dos acordos bilaterais, dentre outros protocolos de financiamento para 

investimento em recursos criativos do audiovisual. “como o cinema, além de ser um 

negócio, é uma arte, que requer escolhas autorais e estéticas, os coprodutores 

necessitam de criatividade para equilibrar os dois aspectos”. (ROCHA; IBIAPINA, 

2016, p. 43). Isto também implica dizer que: 

 
91

 No original: Beyond interpretative communities, national and regional politics shape readings, reception, and 

promotion of films. As we have seen, geopolitics influences the selection and readings of films in festivals, while 

national funds support art films as well European festivals, and the MEDIA program of the European Union has 

played a major role in promoting european films. 
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Coprodutores são contratados para atuarem em seus países de origem, 

como peças-chave para a negociação dos filmes em festivais, a fim de 

facilitar o andamento das questões técnicas da produção e burocráticas 

das políticas de incentivo do seu país e para atender às exigências dos 

protocolos e acordos bilaterais. No caso de locações em dois ou mais 

países, determinados tipos de profissionais são estrategicamente 

contratados com o objetivo de reduzir os custos de deslocamento e/ou 

para aproveitar talentos locais (ROCHA; IBIAPINA, 2016, p. 43). 

 

Para aprofundarmos essa discussão é importante revisarmos algumas 

considerações sobre a indústria do cinema europeu. Sobretudo, por meios legais que 

envolvem a União Europeia e a promoção de sua herança cultural, mediante a 

compreensão  das atividades de fomento e financiamento público na Europa, por um 

questionamento já levantado por Susanne Nikoltchev (2007, p. 45):, afinal, “como 

distinguimos um filme europeu de um não-europeu? E por que, além de estatística, esta 

distinção é importante?” Tais perguntas nos guiam para obtenção de respostas de que 

“somente um filme europeu é eleito para vários sistemas de apoio na Europa”. Desta 

forma, podemos compreender alguns objetivos do investimento cinematográfico na 

Europa com uma descrição muito simples: de um lado há forte estímulo à cultura de 

vários países somado ao bem estruturado estímulo econômico. Assim, podemos dizer 

que “estes sistemas podem ser de uma natureza direta, como é o caso de diferentes 

fundos de apoio nacionais e europeu; ou podem ter uma forma indireta de apoio, como 

no caso de isenções de taxas que certos países concedem para produtoras nacionais” 

(NIKOLTCHEV 2007, p. 45). 

A ideia que define um filme europeu no mercado considera um sistema de 

pontuação que leva em conta os seguintes elementos: maior controle sobre a produção e 

a nacionalidade das pessoas que trabalham no filme. Isto é, produtores, diretores, 

autores do roteiro, da música, atores, diretores artísticos, membros da equipe técnica e 

colaboradores. Em relação ao apoio público do cinema e audiovisual europeus, existem 

pelo menos duas formas de promoção e distribuição cinematográfica na Europa para 

alcance internacional. A primeira, de nível supranacional, depende de uma rede 

colaborativa de agências de promoção e exportação de filmes-produtos-obras. Tendo 

como principais entidades supranacionais para a União Europeia o Media Programme92 

e o European Film Promotion93 (EFP). (TURÉGANO, 2007, p. 249). 

 
92 Maiores informações em: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/media-programme 

Acesso em 10/04/2019. 
93 Para saber mais, ver: https://www.efp-online.com/en/ Acesso em 10/04/2019. 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/media-programme
https://www.efp-online.com/en/
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As atividades de promoção cinematográfica na Europa são um tanto 

quanto dispersas e variam entre os países. Mesmo entre os maiores 

mercados, o cenário difere amplamente, estando centralizado na 

França, enquanto na Alemanha e na Espanha encontramos não só 

estruturas centralizadas como também programas promocionais 

organizados dentro das comunidades autônomas. [...] Seria 

interessante poder dizer que uma determinada estratégia é 

especialmente bem sucedida. Entretanto, teríamos que ir além de uma 

medida econômica de input e output. Deveríamos levar em 

consideração na análise a visibilidade de um país com tradição 

cinematográfica, a longevidade de sua agência, sua capacidade 

orçamentária, suas características linguísticas, além de outros fatores – 

tornando demasiado complexa a tarefa de mensuração. (TURÉGANO, 

2007, p. 271). 

 

Um dos efeitos dessa conjugação que surge entre o modelo do mercado 

americano e europeu são os filmes pejorativamente chamados de Europudding (no 

sentido de um “Pudim europeu”). Termo que descreve um produto cinematográfico 

derivado de “supercoproduções”, realizado como uma aliança entre países produtores, 

para descrever filmes considerados tecnicamente bem realizados, embora insípidos. 

Tamanho cuidado destas coproduções para atender ao mínimo denominador comum, 

que é voltado para todos os tipos de gostos, ocasiona em perda de identidade e potencial 

criativo, sendo um padrão para mercadorias de exportação.  

Os festivais se orgulham do seu internacionalismo, de transcender as 

fronteiras dos cinemas nacionais providenciando um fórum aberto 

para os cineastas e cinema do mundo. Mas essa abertura pode ser uma 

armadilha: Isto é um convite aberto à autoconsciência da etnicidade e 

re-tribalização, pois rapidamente mostra sua afinidade ou até 

conivência com o turismo cultural, com a cozinha-fusão-comida-

mundo-música-étnica do terceiro mundismo nas capitais do primeiro 

mundo, e mais geralmente, como um sinal econômico pós-colonial e 

subalterno, cobrindo e removendo através da nova economia do 

rebaixamento, e terceirização, nessa busca implacável por mão de 

obra barata pela parte de companhias multinacionais. (ELSAESSER, 

2016, p.25 e 26. Tradução nossa94). 

 

No panorama internacional, depois dos Estados Unidos e da tradição de países 

europeus como Alemanha, Inglaterra, França e Itália, vemos a questão dos novos 

cinemas com um apanhado geral de indústrias nacionais, tal como os países asiáticos 

 
94

 No original: Festivals pride themselves on their internationalism, of transcending the boundaries os 

national cinema by providing na open forum for the world’s films and filmmakers. But this openness can 

be a trap: it is an open invitation to self-conscious ethnicity and re-tribalization, it  quickly show its 

affinity or even collusion with cultural tourism, with fusion-food-world-music-ethnic-cousine Third 

Worldism in the capitals of the first world, and more generally, with a post-colonial and subaltern sign-

economy, covering over and effacing the new economy of downsizing, outsourcing, and the relentless 

search fo cheap labor on the part of multi-national companies.  
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que mais repercutem no cenário globalizado. Reforçamos que algumas questões deste 

panorama serão apenas esboçadas sobre as noções de como filmes se tornam 

commodities nos festivais. Não nos aprofundamos nas questões que envolvem indústrias 

de cinema nacionais e transnacionais de cinema com relações de negócios entre agentes, 

produtoras e distribuidoras nessa conjugação do mercado dos festivais. Esse cenário 

também articula relações de fomento a partir do ensino, nos cursos promovidos como 

escola preparatória para profissionais, assim como em mostras não competitivas e toda 

estrutura dos bastidores dos festivais que agem através de pequenos orgãos e ficam à 

procura de um cinema inovador que desponte em países do terceiro mundo. Tudo isso é 

dependente de um conjunto de categorias de financiamentos dos fundos de 

investimento, dos mais modestos aos simples, previstos como regras em editais dos 

fundos de financiamento dos festivais. 

Esse lance algo sutil da globalização é auspiciado por instituições 

como o fundo Ibermedia, pelos incentivos como os do Hubert Bals 

Fund do Festival de Rotterdam ou pelas bolsas do Festival de 

Sundance e o apoio do World Cinema Fund, reserva do governo 

alemão veiculada pelo Festival de Berlim que financia filmes 

produzidos nos países em desenvolvimento etc., represando as 

energias criativas em direção as cláusulas dos estatutos desses 

mecanismos e atestando a ascensão de uma corrente de enunciados em 

favor da correlação de forças do concerto internacional com base na 

ideia de exceção cultural generalizada, em que mesmo a Europa se 

arvora (principalmente a França), mas desempenha o já trilhado papel 

dúbio de incentivar a produção autóctone mediante códigos rigorosos 

que costumam prever sanção. (ALBANO, 2012, p. 167). 
 

Surgem conflitos na produção e avaliação de filmes como produtos que 

demandam o que deve ser artisticamente interessante mesmo antes de serem 

produzidos. Os festivais, e as várias entidades ligadas a esse circuito que comissionam o 

cinema mundial, acabam por consolidar esses espaços como parte essencial de uma 

indústria que abrange desde a produção à circulação dos filmes. 

Os festivais se tornaram mais que órgãos de condução da criatividade 

(mais do que institutos pusilânimes e autoritários ao mesmo tempo), 

verdadeiras máquinas semânticas totalitárias, uma vez que se propõem 

estabelecer uma ontologia do cinema contemporâneo. O interessante é 

que tudo isso mais ou menos na surdina e envolto em certo glamour 

humanista, fazendo-nos crer que talvez, antes até inconscientemente, 

os festivais tinham a função de querer promover outro cinema, e 

chegaram a encenar a querela que Charenson alguma vez disse haver 

entre o realismo europeu e a parafernália norte-americana. Hoje o 

cinema de Hollywood frequentemente participa desses festivais em 

caráter hors concours ou mesmo competindo. Se a pulsão 

expansionista do sistema cinematográfico se manifesta de muitas 

maneiras, a mais espetacular é o constante desenrolar do red carpet ao 
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longo dos últimos cinquenta anos quase todos os dias e em quase todo 

o mundo, em especial nas regiões do planeta que foram se adaptando 

lentamente ao esquema globalizado sugerido pelo capital e adotado 

pela retórica dos festivais. (ALBANO, 2016, p. 190 e 191). 

 

Para problematizar algumas das questões levantadas até o momento 

escolhemos a ideia do Terceiro Cinema (STAM, 2003) para fazer algumas 

considerações. Este movimento tinha em Fernando Solanas e Octavio Getino seus 

maiores expoentes na Argentina e, ainda, Glauber Rocha no Brasil e Jorge Sajinés na 

Bolívia. Sua produção cinematográfica foi pautada em ensaios-manifestos militantes: 

Estética da fome (Glauber Rocha, 1965); Em direção ao terceiro cinema (Fernando 

Solanas; Octavio Getino, 1969); Por um cinema imperfeito (Julio Garcia Espinosa, 

1969), que deixavam explícita a ideia de valorização de um cinema alternativo, 

independente e anti-imperialista. (GUTEMBERG, 2016). Todavia, essa característica da 

produção internacional contemporânea não renega a tradição construída ao longo do 

tempo, como se pode perceber na obra de um cineasta como Pablo Trapero. Em Mundo 

Grúa (1999), observa-se uma estética voltada para uma ontologia da imagem que 

remete ao cinema moderno95, de que o Neorrealismo italiano é um exemplo, com 

algumas diferenças. Prysthon (2010) aponta que uma das principais diferenças é o fato 

do cinema contemporâneo da América Latina também abordar os indivíduos 

marginalizados, outsiders, mas a partir de técnicas de uma cinematografia de centro, 

como acontece nos filmes Elefante Branco (2012) e Abutres (2010), por exemplo. Na 

perspectiva de Prysthon (2010), é possível enxergar algumas características que 

interligam a cinematografia contemporânea de países como Brasil, Argentina, Bolívia e 

a visão terceiro-mundista. Há em comum uma busca explícita pela inserção no mercado 

cultural mundial; além disso, há em alguns cineastas contemporâneos uma inclinação 

para o passado, mediante uma tentativa de articulação histórica, que aparece como um 

diálogo entre a tradição e a modernidade.  

Ao longo do tempo, a noção de Terceiro Mundo foi se atualizando e ganhando 

novas formas e contornos também no âmbito artístico (GUTEMBERG, 2016), de modo 

a permitir reflexões, como no caso brasileiro, sobre um “Novo Terceiro Cinema” 

(PRYSTHON, 2010) ou uma “Cosmética da Fome” (BENTES, 2007). Pode-se dizer, 

para uma parte da filmografia contemporânea fora do eixo hollywoodiano, que há uma 

atualização dos discursos terceiro-mundistas, uma ressignificação do tom político-

 
95 De acordo com Ângela Prysthon (2010), os cineastas do Terceiro Cinema apresentaram laços 

estilísticos que dialogavam com movimentos como o Neorrealismo italiano e a Nouvelle Vague francesa. 



127 

engajado de outrora. No caso argentino, especificamente, chama atenção o conjunto de 

autores que tratam, em suas produções cinematográficas, de questões éticas, culturais, 

políticas e sociais presentes no mundo contemporâneo. Apesar de não se configurar 

exatamente como um movimento, o chamado Nuevo Cine Argentino estabeleceu uma 

marca de destaque na cultura cinematográfica. Essa marca consagra autores com 

registros fílmicos bem diferentes, como as obras de Lucrecia Martel e Lisandro Alonso, 

por exemplo; ou o trabalho de cineastas considerados “autores industriales” (FALICOV, 

2007) descritos pela crítica mais rigorosa como filmes americanos falados em espanhol. 

Há, também, filmes que apresentam narrativas de impressões cruas, mais 

realistas conquanto intimistas, como acontece nos primeiros trabalhos de Trapero, 

Mundo Grúa (1999) e El Bonaerense (2002), com uma perspectiva mais independente 

em relação ao mainstream.  Outros, ainda, se caracterizam pela apropriação da cartilha 

do cinema de gêneros, com simbolismos convencionais de filmes de ação e policial, o 

que mais uma vez pode ser percebido em obras de Trapero como Abutres (2010) e 

Elefante Branco (2012), por exemplo; um atestado da perspectiva híbrida do diretor em 

congruência com outras características do Nuevo Cine Argentino. O conflito da relação 

de forças entre um cinema de proposta artística mais independente e outro que capitula 

diante das concessões de narrativas comerciais, com roteiros melodramáticos que 

apresentam um par romântico, é notado em alguns dos filmes de Trapero como 

adequação às demandas do mercado local e às coproduções que atendem ao panorama 

internacional. Financiados pelos fundos de investimentos internacionais anglo-europeus 

associados à economia dos festivais de cinema, desde seu primeiro longa-metragem, 

Mundo Grúa (1999), o cineasta recebe apoio do Fundo Hubert Bals, entidade ligada ao 

festival de Rotterdam. Os quatro filmes acima destacados de Trapero deixam claro este 

conflito e a perspectiva híbrida do autor ao mostrar opções estéticas e de narrativas bem 

distintas. 

A regularidade dos festivais para fomentar cineastas mundiais continua nas 

últimas décadas quando vemos o destaque de países asiáticos como Coréia do Sul96 

(Hong Sang-Soo, Bong Joon-ho); ou mesmo do leste-europeu, sendo exemplos de 

 
96 Cabe enfatizar que, o destaque de certas cinematografias não se dá apenas pela repercussão do circuito 

de festivais internacionais, trata-se na maioria dos casos de investimentos por parte de países 

desenvolvidos em suas indústrias nacionais de cinema. O caso da Coréia do Sul é um exemplo. 

Fomentada por um festival próprio, de Busan, o cinema sul-coreano vem se destacando nesse circuito do 

mercado internacional por causa do investimento da indústria nacional com profusão de títulos lançados 

nas últimas décadas. Muitos destes filmes são elogiados pelo esmero técnico das produções e perspicácia 

na apropriação e subversão de gêneros do cinema americano adaptados às discussões temáticas sociais do 

país. 
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países historicamente periféricos, como o “novo cinema” da Romênia com Cristi Puiu, 

ou da “Estranha Nova Onda” grega, com representantes como Yorgos Lanthimos ou do 

cinema polonês com Pawel Pawlikowski. A saber, com cada país sendo destacado por 

uma seleção de autores que acabam por representar um cinema nacional de alcance 

internacional. Cabendo aqui destacar a ideia de “pequeno cinema97” (GIUKIN, 

FALKOSKA, DESSER, 2015) oriundo de países periféricos mas que se posicionam 

para o mercado global. 

O cinema popular, de estrelas e gênero, continua um entretenimento 

de massa e pode ser a escolha para se passar uma noite com amigos ou 

com namorados (ocasiões para as quais Hollywood ainda propicia 

lançamentos semanalmente), mas o status cultural, outrora desfrutado 

pelo cinema de arte e autor europeu, encolheu e quase desapareceu. 

Em seu lugar, destacam-se a produção cinematográfica dos países 

emergentes da Ásia e da América Latina (e da África, em menor 

proporção), cujos locais são os festivais de filmes nacionais, 

internacionais e regionais, com temas especiais, e cujos tópicos são, 

muitas vezes, as consequências sociais e os desarranjos familiares 

derivados da globalização. (ELSAESSER, 2018, p. 19). 

 

Bill Nichols (1994) adverte que os chamados novos cinemas que proliferam 

nos festivais são muitas vezes considerados exóticos e por causa disso são recebidos 

positivamente. O teórico faz considerações a partir da recepção nos eventos europeus 

dos filmes iranianos nos anos 1990. Esta experiência de aproximação com a natividade 

de outros países, ou mesmo pelo estímulo despertado como fascinação pelo “outro” 

considerado diferente, vêm fazendo com que certos tipos de cinema despontem como 

padrão no decorrer da trajetória dos festivais. A ideia de que os países periféricos são 

responsáveis por produzirem sensibilidades distintas das produções eurocêntricas, 

sobretudo na parte ocidental, assim como as norte-americanas, traz repercussões 

polêmicas. Como esta declaração elaborada pelo cineasta da Malásia, Mansor Bin Puteh 

citada por Cindy Wong (2011), vista como uma crítica ao fomento do cinema 

internacional em Cannes: 

Por que são sempre os mesmos cineastas que recebem reconhecimento 

em Cannes? A resposta é que eles estão fazendo apenas os tipos de 

filmes que são agraciados em Cannes. Basicamente são apenas cinco 

tipos de filmes; aqueles que lidam com 1) pobreza ou analfabetismo, 

2) homossexualidade e incesto, 3) sentimentos anti-governos, 4) anti-

colonialismo, 5) épicos históricos ou de costumes. Cineastas asiáticos 

devem fazer um destes tipos em prol de receber reconhecimento em 

Cannes. Abbas Kiarostami, Zhang Yimou, Chen Kaige, etc., estão 

fazendo apenas este tipo de filme que lida com personagens 

homossexuais ou no qual rebaixam sua religião ou sociedade. China e 

 
97 O termo é Small cinema no original. 
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Irã, que são muito ricos em história e tradição, devem certamente ter 

outras histórias interessantes para colocar na tela. Cannes tem 

destruído a essência específica do cinema e tem feito com que o meio 

force os cineastas para gritar propaganda por eles. (WONG, 2011, p. 

103. Tradução nossa98).  

 

Como um desenvolvimento das ideias levantadas pela discussão de Wong 

(2011) podemos reunir aleatoriamente alguns cineastas representativos desse panorama 

internacional como destaques do cinema celebrizado em festivais que se enquadram na 

perspectiva de world cinema, dos “novos cinemas”, e cinema de arte global. Os 

exemplos dos cineastas a seguir têm em comum a participação recorrente no circuito 

internacional, sendo dependentes dos investimentos moldados pelos sistemas de fundos 

de financionamento, coproduções etc; além de láureas e repercussão da crítica cinéfila e 

do sistema de seleção e premiações do circuito. Podemos reunir da América do Sul, 

mais especificamente da Argentina, diretores como Lucrecia Martel, Pablo Trapero e 

Lisandro Alonso99. No Brasil, Kleber Mendonça Filho100, Gabriel Mascaro e Juliana 

Rojas são exemplos recentes de repercussão positiva (em termos de recepção por parte 

da crítica e distribuição no mercado) em festivais internacionais. No hemisfério Norte, 

como representação do México, vê-se o nome de Carlos Reygadas para pensar em uma 

cinematografia que se projeta para o mercado global da cinefilia. 

Como repercussão sobre cinemas nacionais e autores que se projetam para o 

mercado internacional, cabe destacar o reconhecimento dos “três amigos” cineastas, 

Alejandro Gonzáles Iñarritú, Alfonso Cuarón e Guillermo Del Toro. Os três mexicanos 

hoje reinam como autores sendo considerados os diretores mais importantes nas últimas 

décadas. O trio compartilha a mesma trajetória de projeção no mercado internacional, 

tiveram tanto repercussão no circuito de festivais como reconhecimento em Hollywood. 

 
98 No original: Why are the same film makers from asia getting recognition in Cannes? The answer is that 

they are making the types of films which are liked in Cannes. Basically there are only five types of films; 

those that deal with, 1) poverty or illiteracy, 2) homossexuality or incest, 3) anti-government sentiments, 

4) anti-colonialism, 5) historical or costume epics. Asian film makers must make one of those types in 

order to win recognition at Cannes. Abbas Kiarostami, Zhang Yimou, Chen Kaige, etc., are making only 

the type of film which delas with homossexual characters or which demeans their religion or Society. 

China and Iran, which are rich in history and tradition, must surely have other interesting stories that 

could put on the screen. Cannes has destroyed the very essence of cinema and made the médium one for 

forcing film makers to scream propaganda for them.  
99 Estes três cineastas argentinos são exemplos do chamado Nuevo Cine Argentino. A terminologia 

surgida nos anos 1990 reune filmes de carater amplo e plural, mas com modos de produção e princípios 

semelhantes, e que, de uma maneira geral, parecem distantes da mitologia de um cinema latino-americano 

reforçado pelo viés alegórico e político tão comum no Terceiro Cinema (STAM, 2003) 
100 Pela segunda vez consecutiva, o diretor pernambucano teve o privilégio de fazer o lançamento 

internacional com filmes selecionados para competição de maior repercussão em Cannes, sendo 

candidatos a Palma de Ouro. A primeira vez com Aquarius (2016), e três anos depois com Bacurau 

(2019). 
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Ainda contam com investimento de outros países, como na coprodução entre México e 

Espanha que resulta em A espinha do diabo (2001) e O labirinto do fauno (2006) de Del 

Toro, e pela parceria México-EUA-França com Babel (Inãrritú, 2006). Em 2018, a 

aproximação entre México e EUA viabiliza Roma (2018) de Cuarón, neste filme que 

define um marco do investimento da Netflix em produções internacionais  com filmes 

autorais (essa discussão será retomada no capítulo final da tese, como abordagem sobre 

o papel de novas plataformas e o interesse mercadológico nos filmes de renomados 

autores como sinais da busca por prestígio). Os três amigos possuem outros pontos 

convergentes, reconhecidos pelo prestígio internacional e a maioria dos seus filmes 

foram bem-sucedidos na bilheteria mundial, com grande repercussão por parte da crítica 

etc. Angariando várias premiações em festivais internacionais. Destacam-se Amores 

Brutos de Iñarritú (2000) com o prêmio da crítica em Cannes. O festival de Veneza 

premia Del Toro por A forma da água (2017), e no ano posterior consagra Cuarón por 

Roma (2018). Os três também se consagraram na premiação do Oscar com produções 

recentes feitas dentro do sistema hollywoodiano. Cuáron foi considerado pela academia 

o melhor diretor e levou vários prêmios pelo filme Gravidade (2014). Em 2019 obteve o 

Oscar de melhor filme estrangeiro e venceu pela segunda vez como diretor por Roma. 

Iñarritú foi laureado como diretor por duas vezes consecutivas, com Birdman (2015) e 

O regresso (2016), sendo Birdman também consagrado o melhor filme da academia em 

2015. Del Toro ganhou dois prêmios Oscar, por diretor e melhor filme para A forma da 

água em 2018. 

Tais exemplos poderiam se estender para vários cineastas dos mais diversos 

recantos do mundo. Na Ásia, percebemos a formação de um pequeno time de Taiwan, 

com Hou Hsiao-Hsien e Tsai Ming-Liang; da Filipinas, vemos Lav Diaz e Brillante 

Mendoza. Na Tailândia o cineasta mais laureado em festivais internacionais é 

Apichatpong Weerasethakul. Para destacar outros exemplos de nações com menor peso 

na história do cinema europeu, temos a Áustria, com o destaque de Michael Haneke. 

Muitos autores de cinema consagrados historicamente neste circuito acabaram por se 

tornar modelos para uma filmografia orientada por um regime estético do cinema como 

arte. Tal noção de “regime estético” da arte cinematográfica, especificamente da 

cinefilia, nos leva a pensar sobre as tendências definidas pelo sistema dos festivais 

internacionais. Esta ideia é apropriada e problematizada a partir das interpretações de 

Jacques Rancière (2012, p. 14) sobre o cinema como arte, “isto é, de uma linha divisória 

problemática que distingue, dentre as produções do savoir-faire de uma indústria, 
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aquelas que merecem ser consideradas habitantes do grande reino artístico”. A saber, tal 

noção acaba por conferir status à determinados autores como representantes de 

renovações estéticas e discussões políticas relevantes, como considerações valorizadas 

pela filiação cinéfila determinada nessa história cultural do cinema. 

 

2.4. Taxonomia das formas do cinema de arte global e as tendências do regime 

estético dos filmes de festivais (1960-2010) 

 

Seguindo a sugestão de Cindy Wong (2011, p. 65. Tradução nossa101), que 

levanta a questão, “existem filmes específicos que se encaixam no rótulo ‘filmes de 

festivais’? Em um nível pragmático, claro, todos os filmes exibidos em festivais de 

cinema são filmes de festivais, baseado especificamente nas práticas de exibição”. Tais 

eventos apresentam uma perspectiva plural de filmes em termos estilísticos, temáticos, e 

até de orientação mercadológica. A cada ano, milhares de filmes são lançados nos 

festivais internacionais. Esta diversidade pode conter tanto o lirismo evocado por um 

filme como Mal dos Trópicos (Apichatpong Weerasethakul, 2004, em Cannes) quanto 

uma comédia metalinguística-reflexiva sobre a indústria cinematográfica, Trovão 

Tropical (Ben Stiller, 2008, Festival de San Sebástian). Pode abarcar as tensões do 

thriller sensual de guerra, Desejo e Perigo (Ang Lee, 2007, no festival de Veneza), 

assim como o estudo de personagens do conto fabular entre mãe e filho, Alexandra 

(Alexsander Sokurov, 2007, em Cannes). Portanto, os festivais oferecem de forma 

sistemática uma diversidade de filmes. Mais ainda, alguns destes filmes são exibidos 

dentro e fora de competições, em retrospectivas, e alguns apenas anunciados para fazer 

negócio nos mercados paralelos de nichos (filmes de ação, subgêneros do terror, como a 

praga dos zumbis pós-apocalípticos, etc) em mostras complementares. (WONG 2011, p. 

65). 

Cindy Wong (2011, p. 74) classifica noções sobre os “filmes de festivais” 

como uma espécie de gênero. Caracterizando as tonalidades éticas e morais das 

narrativas que giram em torno da seriedade temática como abordagem, empregando 

austeridade formal e minimalismo como algumas das características recorrentes nos 

filmes. Atenta para a paisagem entre os indivíduos e o meio social como foco em 

 
101 No original: [...] are there specific films that fit the label “festival films”? On the pragmatic level, of 

course, all shown films in film festivals are festival films, solely based on exhibition process. 
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“pequenos momentos, cenas e sons” delimitados por “narrativas em aberto”. (WONG 

2011, p. 79). A noção de realismo é estratégia recorrente e procura equilibrar atores não 

profissionais com registros mais naturalistas e/ou documentais. O conjunto das 

descobertas em festivais trata também de atentar para filmes inovadores que operam em 

uma chave de distinção com o cinema de gênero e modos de representação distintos, 

despertando hibridismos nas formas fílmicas, sendo a inovação uma prerrogativa 

comum nos filmes de festivais (WONG 2011, p. 91). 

Os festivais exercem forte influência sobre aspectos estéticos, políticos e 

culturais que incidem como moldura para produção, distribuição e recepção de certas 

categorias e classificações cinematográficas. As dinâmicas de reconhecimento dos 

filmes nesses eventos internacionais são estabelecidas mediante características estéticas 

e políticas do “consumo de imagens globais” (NICHOLS, 1994). Bill Nichols (1994) 

propõe uma relação dicotômica entre globalismo/localismo e 

compreensão/incompreensão para distinguir filmes que circulam nesse cenário de 

tráfego global. Assim, esquematiza um quadro representacional que identifica diferentes 

tipos de cinema, divididos entre: (1) filmes clássicos (2) filmes típicos (3) filmes 

excepcionais e (4) filmes de baixo orçamento102, que geralmente incorporam 

características genéricas do cinema underground (filmes de subgênero, tendo 

derivativos como trash, gore ou mesmo filmes pornográficos etc.). Do mesmo modo, 

faz distinções entre filmes artísticos (autorais, com estilo distintivo e visão pessoal) e 

não genéricos (inovador, inusitado), que se distinguem dos filmes de gênero 

(padronizados, apesar das diferentes categorizações de gêneros do cinema popular, tais 

como filmes de drama, ação, suspense, comédia etc.) vistos em sua maioria como “não 

artísticos” (formulaicos, indistintos). 

Atravessamos um panorama histórico de filmes lançados pelo circuito de 

festivais internacionais. Tal perspectiva conjuga características e padrões recorrentes 

por meio de traços estéticos reconhecíveis mediante um conjunto de pressupostos 

teóricos e conceituais que incidem na classificação do cinema de arte global como 

fenômeno. Observamos um conjunto de valores incorporados pela filiação cinéfila 

mapeada historicamente como uma espécie de cartografia globalizada da cultura 

 
102 O termo original usado por Nichols (1994) é “schlock cinema”, expressão de referência em inglês para 

filmes “vagabundos”, ruins, estúpidos, rudes, sem pretensão artística. A ideia parte de um filme de John 

Landis de título Schlock (1973) que se torna modelar para produções baratas, com baixo orçamento e os 

mais distintos sub-gêneros, que circulam nas diversas mostras e mercados paralelos do circuito de 

festivais internacionais. 
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cinematográfica. Percebemos padrões com ordenamento “técnicoestético”103 ligados à 

recepção e interpretação dos filmes fomentados por esse cenário. Nessa direção, 

parafraseando Bill Nichols (1994, p. 77), filmes são produtos de caráter industrial, ou 

“pós-industrial”, e como mercadorias voltadas ao cenário globalizado, independem de 

onde são produzidas em qualquer lugar do mundo. Apesar do reconhecimento histórico 

de que certas localidades são mais frágeis como estruturas de produção e consumo, quer 

dizer, tanto no contexto regional ou nacional. Essa questão é problematizada por 

William Constazo (2014) que discute como filmes do world cinema podem ser vistos 

como apropriação de gêneros globais. Em seu estudo, alinha recorrências e influências 

de alguns tipos nos filmes, como a questão das narrativas sobre o papel dos heróis como 

arquétipos, destacando como Os sete samurais de Akira Kurosawa se transformou na 

refilmagem americana do filme Sete homens e um destino. Tal observação nos leva a 

pensar em termos de estruturas comuns usadas em vários filmes mundiais, como 

tendências vistas como categorias formais e modos narrativos do cinema internacional. 

Situamos a figura do autor de cinema para observar elementos textuais fílmicos 

por meio de relações extratextuais que incidem na recepção dos filmes e consagração de 

cânones cinematográficos. Pressupomos nessa discussão a noção de “impureza do 

cinema de arte” (GALT; SCHOONOVER, 2010, p.4) atravessando princípios de 

gêneros cinematográficos e modos de classificação dos filmes, partindo do conceito de 

“cinema de arte como modo de prática cinematográfica” (BORDWELL, 2008) para 

categorização de um cinema alternativo a Hollywood idealizada pelos festivais. É 

oportuno lembrar que a noção de autoria discutida na tese emerge da revisão de 

aspectos históricos e socioculturais entre Europa e Estados Unidos, como lugares 

representativos do nascimento tecnológico e cultural do cinema. Para Elsaesser (2005) a 

identidade do cinema europeu (ocidental) possui três características interligadas; sendo 

a primeira delas o fato dos diretores serem reconhecidos como autores. A segunda está 

nos estilos e temas que promovem identificação com a ideia de cinema nacional. E a 

terceira característica apresenta o país por meio de uma “nova onda” como forma de 

estimular renovações políticas e estéticas cinematográficas.  

Nessa exposição, a França pode ser pensada por meio de uma sinédoque, 

substituindo a nação pelo continente. Neste caso, servindo-se de uma figura de 

 
103 Para aprofundamento do conceito de “padrão técnicoestético” e “Economia Política da Comunicação” 

que se entrelaça às pesquisas sobre coproduções internacionais, ver ROCHA; IBIAPINA (2016, p. 61).  
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linguagem para compreender o cinema nacional como (parte) representante do cinema 

europeu (todo). Servindo como exemplo de contrapartida à cultura americana em 

termos de investimento na produção cinematográfica104 e mediante regime de exceção 

cultural aos Estados Unidos etc. Credita-se que os franceses definiram o cinema 

europeu desde as origens do meio, e continuaram no pós-guerra com a influência da 

Nouvelle Vague. Em anos recentes, reconhecemos que a suposição de unidade do 

cinema europeu alcançou maior complexidade. (ELSAESSER, 2005). 

Na crítica especializada, e na teoria do cinema em geral, esses dois países, 

Estados Unidos e França, são tomados como contrapontos de características antagônicas 

em suas produções cinematográficas. Um exemplo disso é a ideia comum de 

representações culturais dicotômicas para classificação e distinção de tipos 

cinematográficos. Esse padrão distintivo sugere uma redução de características 

estilísticas e temáticas adaptadas de estudos mais aprofundados sobre a história do estilo 

cinematográfico, dentre outras questões envolvendo modos de produção, distribuição e 

recepção fílmica, por meio de comentários de pesquisadores (BORDWELL, 2008; 

ELSAESSER, 2012). Isso nos permite aventar ideias gerais acerca de filmes europeus e 

americanos. Desta maneira, assume-se que, tal ideia é restritiva. E, não corresponde à 

complexidade e variedade de formas narrativas, ou não-narrativas, tanto por parte da 

produção americana quanto da produção cinematográfica europeia mediante 

reconhecimento de gêneros e diferentes modos de práticas cinematográficas presentes 

nas mais distintas classificações tipológicas do cinema (ficção, documentário, 

animação, experimental, underground, filme-ensaio etc.).  

Por mais de um século, a ideia que envolve cinema de arte e autoria vem sendo 

debatida. De certo modo, os termos cinema de autor, world cinema e cinema de arte se 

interligam. Em certa medida são também intercambiáveis. Cada termo evoca 

percepções distintas, mas os dois compartilham princípios em comum que podem ser 

referidos como contraponto à rapidez, linearidade narrativa e convenções dos filmes de 

Hollywood. No cinema clássico americano, por exemplo, são apontadas como comuns 

as convenções de narrativas populares definidas por gêneros e com começo, meio e fim 

bem delimitados; também é destacada a abundância de personagens com traços 

arquetípicos – o herói, a mocinha, o vilão; há, ainda, predominância de filmes com 

 
104 Como exemplo de investimento francês para promoção de seus produtos no mercado internacional 

vemos a entidade Unifrance que foi fundada em 1949 e permanece até hoje. Para maiores informações, 

ver: https://en.unifrance.org/ Acesso em 10/04/2019. 

https://en.unifrance.org/
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ritmos e padrões estéticos mais bem reconhecidos pelo público. Em contraposição, o 

cinema moderno europeu teria, como recorrência, narrativas de finais em aberto e 

inovações estéticas que exigem maior interpretação da audiência; mais investimento em 

personagens ambíguos e densidade psicossocial; e sinais estilísticos e poéticos vistos 

como marcas expressivas dos diretores.  

András Bálint Kovács (2007) reflete acerca do ideário conceitual que envolve 

concepções sobre o cinema moderno, modernista e de vanguarda para explicitar um 

conjunto de características recorrentes em influentes filmes de arte de diferentes países 

da Europa lançados entre três décadas, de 1950 a 1980, como elementos 

cinematográficos que alinham e operam distinções entre o cinema comercial, de arte e 

vanguardista para estabelecimento de uma espécie de taxonomia histórica das formas 

que consagraram o imaginário sobre o cinema de arte europeu. Essa categorização de 

filmes é determinada por distinções culturais e estéticas tensionadas pelas expectativas 

artísticas dependentes de exigências comerciais dos fundos de financiamento 

internacionais, estimuladas por entidades ligadas aos próprios festivais, reforçadas por 

iniciativas governamentais e questões de políticas culturais, pelas condições 

estabelecidas pela produção, circulação e recepção dos seus produtos/obras. A 

dificuldade para discutir a categoria dos filmes de arte reside na busca para encontrar 

equilíbrio e não cair em generalizações, evitando ser uma distinção vaga ou nebulosa, 

equilibrando sua definição entre algo que não é necessariamente mainstream (leia-se 

cinema comercial ou popular) nem totalmente independente.  

Quando nós falamos de “filmes de arte” como oposição para “filmes 

comerciais de entretenimento”, nós nos referimos não as qualidades 

estéticas mas a certos gêneros, estilos, procedimentos narrativos, redes 

de distribuição, empresas de produção, festivais de cinema, críticos, 

grupos de audiências – em resumo, de uma prática cinematográfica 

institucionalizada. Seus respectivos produtos não são melhores ou 

piores do que aqueles que não são “artísticos” ou “divertidos” por 

natureza. Por isto que o rótulo “filme de arte” é frequentemente fonte 

de confusão, quando é colocado como oposto à indústria comercial. 

Filmes de arte são “artísticos” por ambição mas não necessariamente 

pela qualidade, assim como filmes comerciais de entretenimento 

podem muitas vezes acarretar em fracassos comerciais e não serem 

nem um pouco divertidos. (KOVÁCS, 2007, p. 22. Tradução 

nossa105). 

 
105 No original: When we speak of “art films” as opposed to “commercial entertainment films”, we are 

referring not to aesthetic qualities but to certain genres, styles, narrative procedures, distribution 

networks, production companies, film festivals, critics, groups of audiences – in short, an 

institucionalized film practice. Their respective products are no better or worse than those of others are 
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Consideramos dois tipos de autoria na economia criativa dos produtos 

artísticos-culturais. Um primeiro exemplo sobressai mediante arte patrocinada, 

reconhecida pelo forte caráter comercial como obra de entretenimento, isto é, 

considerando todo o aparato de distribuição tangenciado por exigências de mercado. Em 

produtos-obras de expressividade mais convencional que possuem códigos narrativos de 

reconhecimento amplo por parte da audiência. Ao mesmo tempo, coexiste um segundo 

tipo de criatividade, de perspectiva histórica ligada à tradição romântica que almeja uma 

criação livre de amarras, sendo mais consistente em termos autorais por destacar maior 

expressividade de visão pessoal, e que se traduz em sinais de independência, 

autenticidade e ímpeto radical para inovação. Como fatores que exigem da audiência 

maior participação na compreensão da obra, por estabelecer pressupostos distanciados 

das necessidades de mercado. (GIBBONS, 2011). 

Presumimos de uma maneira geral que a compreensão do cinema de arte é 

tanto uma categoria estética-formal quanto um noção mais ampla ligada ao aparato 

institucional do cinema localizado historicamente na Europa. (BORDWELL, 2008; 

NEALE, 2002; KOVACS, 2007) Ainda que este tópico não se incline no procedimento 

de análise da mise-en-scène, e nas discussões sobre gênero106 cinematográfico, ou em 

leituras mais aprofundadas dos textos fílmicos, buscamos discorrer sobre padrões 

estéticos e poéticos recorrentes no circuito dos festivais. Sobressaindo os princípios 

classificados por David Bordwell do “cinema de arte como modo de prática fílmica” 

(BORDWELL, 2008), sobretudo em filmes relacionados a noção de autoria em 

circulação nesses eventos. A proposta de Bordwell é alinhada à perspectiva de András 

Bálint Kovács (2007) que discute a noção de cinema de arte sob a terminologia do 

“cinema moderno107” que ganha forma na segunda metade do século XX na Europa. Por 

isso, alinhamos conceitos relativos às noções sobre forma e conteúdo cinematográfico, 

 
not “artistic” or “entertaining” by nature. That is why the label “art film” is often a source of confusion 

when it is opposed to the commercial industry. Art films are “artistic” by ambition but not necessarily by 

quality, just as commercial entertainment films can very often be commercial failures and not 

entertaining at all  

 
106 Para maior aprofundamento acerca das características e noções de gênero no cinema, ver (ALTMAN, 

1999; MOINE, 2008) 
107 A taxonomia das formas e estilos do cinema moderno (cinema de arte europeu) proposto por András 

B. Kovács (2007) é bem extensa e complexa. Reflete desde a influência de traços minimalistas ao 

barroco, destacando também características da avant-guarde em alguns filmes ordenados 

cronologicamente por mais de trinta anos produzidos na Europa. A discussão reflete sobre modos 

narrativos distintos (documental, ficcional, noções de cinema clássico x moderno), ambiguidade sugerida 

pelas narrativas em aberto, complexidade das próprias personagens etc. Para efeitos dos objetivos da tese 

não nos deteremos nos detalhamentos dessas questões. Para saber mais, cf. KOVÁCS, 2007. 



137 

aproximando filmes da categoria de cinema de arte global assinados por autores que 

circulam neste amplo cenário, com a intenção de classificar padrões e tendências dos 

filmes como marcas de autores legitimados por esse circuito. 

Graças a Cannes e outros festivais classe A, autores europeus – assim 

como sua contrapartida asiática – são parte de um star system do 

world cinema, assumindo que eles possuem o valor de atenção 

requisitado no mercado de reputações. […] o autor como marca de 

qualidade assegura um horizonte de expectativas, com a imagem do 

diretor funcionando como um “gênero”, uma noção frequentemente 

consolidada via “trilogias”, assim como no caso de Bergman (a 

Trilogia da Fé), Antonioni (a Trilogia da Alienação), Polanski (a 

Trilogia do Apartamento), Fassbinder (a Trilogia BRD), e Haneke 

com a tão chamada Trilogia da Glaciação. (ELSAESSER, 2016, p. 34. 

Tradução nossa108). 

 

Nesse contexto surgem outras distinções que serão apenas capituladas, como 

uma primeira ordenação para deduções sobre os tipos de filmes recorrentes nos festivais 

internacionais. Um exemplo está na seleção dos filmes nacionais “folk”, considerados 

exóticos –  tendo representantes mais periféricos do world cinema como a produção da 

Nigéria, etc; outra recorrência são filmes de entretenimento global, vistos como 

blockbusters de gêneros associados aos cinemas nacionais que repercutem no mercado 

paralelo, para além do sistema de premiações dos festivais, sendo reconhecidas como 

estrelas do mercado de nichos, como horror asiático ou spaghetti westerns, por exemplo 

(ANDREW, 2010). De uma maneira geral, isto também corresponde a um conjunto em 

filmes de circulação nos festivais que são regidos pelo sistema de coproduções 

transnacionais; tendo por último, os filmes do cinema arte internacional que abrangem o 

escopo dessa análise.  

Propomos uma atualização para tipologias do cinema de arte global, reunidas 

aqui em três categorias que se desdobram a partir dos elementos que reunem padrões 

estéticos recorrentes. Sobretudo, por serem um contraponto ao modelo narrativo 

clássico de Hollywood. Por isso, o primeiro princípio é relacionado (1) ao 

reconhecimento da identidade autoral que estabelece o “cinema de arte como um modo 

de prática cinematográfica”, ideia concebida por Bordwell (2008), para descrever 

noções que envolvem “autoria, realismo e ambiguidade”. Esta ideia nos aproxima da 

 
108 No original: Thanks do Cannes and other A-Festivals, European auteurs – like their Asian 

counterparts – are part of a star system of world cinema, assuming they possess the requisite attention 

value in the marketplace of reputations. [...] the auteur as quality brand secures a stable horizon of 

expectation, with the director’s image functioning like a “genre”, a notion often consolidated via 

trilogies, as in the case of Bergman (the Faith Trilogy), Antonioni (the Alienation Trilogy), Polanski (a 

Trilogia do Apartamento), Fassbinder (the BRD Trilogy), and Haneke’s so-called Glaciation Trilogy. 
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comprensão de Kovács (2007) para discutir o cinema de arte moderno europeu e a 

noção do autor como elemento de reflexividade nos filmes. Esta noção se desdobra 

ainda como reconhecimento para filmes que exploram inovações formais e poéticas, 

também afeitos aos experimentalismos de vanguarda. A concepção de ousadia e 

contraponto narrativo que se diferencia em forma e conteúdo ao ritmo narrativo comum 

empregado pelo modelo americano nos leva ao reconhecimento de outra categoria 

coexistente nesse cenário que avança em princípios teóricos do realismo como 

disposição formal e temática, sendo pressupostos do estilo chamado (2) slow cinema 

(LUCA; JORGE), ou slow movies. A noção de realismo acaba também por refletir como 

princípio para representação gráfica violenta nas telas assim como uso da sexualidade 

explítica. Na categoria que se desenvolve como (3) cinema de arte extremo (FREY, 

2016) estabelecido pelo confronto com as normas morais vigentes, em que são 

exploradas temas ligados a sexualidade e violência.  

David Bordwell (2008) define noções sobre a “poética do cinema” e estabelece 

a ideia do “cinema de arte como um modo de prática cinematográfica”, e não 

apropriadamente um gênero. A “poética do cinema” pode ser vista por intermédio do 

contexto de produção, que incide na forma e conteúdo do filme como oferta de 

parâmetros para os intérpretes dos textos fílmicos. Esses parâmetros podem ser 

divididos em noções de “estilística, forma em larga escala e temática”. A tríade da 

“estilística, forma em larga escala e temática”, definida por Bordwell (2008), serve para 

construir sentido acerca do mundo representado. A poética do filme é mais bem lida na 

“temática”, nos assuntos e temas, com comentários de subtextos políticos e sociais, por 

exemplo. A isso se soma a disposição narrativa compreendida como sua “forma em 

larga escala”; isto é, a maneira como a história é contada no filme, apresentando 

características tradicionais de começo, meio e fim bem definidos, ou por meio de 

elementos narrativos inovadores, como ocorre nos experimentos recorrentes do cinema 

moderno, de arte ou vanguarda. Todavia, é na “estilística”, em análises formalistas com 

o emprego do olhar sobre a mise-en-scène, que o exercício poético é mais recorrente, 

embora o ideal seja a coerência entre as partes. Bordwell reforça que não há necessidade 

de limitar a poética do cinema aos aspectos formais e de conteúdo apenas, pois o 

exercício da poética como escola de interpretação leva em consideração também o 

contexto econômico, político e social de sua produção, naquilo que é visto nos domínios 

do extra-fílmico, que possibilitam as diferentes manifestações dos elementos estético-

formais da obra. (BORDWELL 2008, p. 54). 
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 Em cima dessa elaboração sobre a “poética do cinema”, o teórico define o 

“cinema de arte como um modo de prática cinematográfica” ao conjugar os princípios 

de “realismo, autoria e ambiguidade”. Exemplos são os planos longos, narrativas com 

finais em aberto e personagens pautados por complexidade psicológica como sinais 

estilísticos e temáticos que definem características propagadas pelo cinema de arte 

europeu. Compreende-se a ideia de realismo no cinema como convenção formal, e o 

neorrealismo, por exemplo, como uma atitude moral para com o outro, levando em 

consideração características do cinema moderno que pôs em questão a realidade 

ampliada no pós-guerra. Pensando a noção como um contraponto aos valores e modo de 

narração instituído pelo cinema clássico hollywoodiano: 

O cinema de arte estabelece sua narrativa em dois princípios: realismo 

e expressividade autoral. Por um lado, o cinema de arte se define por 

si como um cinema realístico. Vai nos mostrar locações reais 

(Neorrealimo, a Nouvelle Vague), e problemas reais (a “alienação” 

contemporânea, “falta de comunicação”, etc.) Parte dessa realidade é 

sexual; a estética e comércio do cinema de arte frequentemente 

depende do erotismo que viola os princípios do código de censura das 

produções de Hollywood antes dos anos 1950. [...] A concepção de 

realismo também afeta a construção temporal e espacial dos filmes, 

mas o realismo do cinema de arte aqui envolve um espectro de 

possibilidades. As opções alcançam o factível da forma documental 

(ex. Il Posto, 1961) até a intensa subjetividade psicológica (Hiroshima 

mon amour, 1959). [...] Ainda ao mesmo tempo, o cinema de arte 

estabelece o autor como uma estrutura no sistema dos filmes. Não que 

o autor seja representado como um indivíduo biografado (embora 

alguns filmes de arte, ex. os de Fellini, Truffaut, Pasolini, solicitem 

leituras confessionais), mas propriamente o autor se torna um 

componente formal, a inteligência predominante que organiza o filme 

para nossa compreensão. É sobre isso que paira a noção de que o 

diretor dos filmes de arte possui uma liberdade criativa como sua 

contrapartida a Hollywood. Dentro deste quadro de referência, o autor 

é a força textual “que” comunica (o que o filme está dizendo?) e 

“quem” expressa (qual é a visão pessoal do artista?). Na falta de 

estrelas identificáveis e gêneros familiares, o cinema de arte usa o 

conceito de autoria para unificar o texto. (BORDWELL, 2008, p. 153 

e 154. Tradução nossa109.). 

 
109 No original: The art cinema motivates its narrative by two principles: realism and authorial 

expressivity. On the one hand, the art cinema defines itself as a realistic cinema. It will show us real 

locations (Neorealism, the New Wave), and real problems (contemporary “alienation”, lack of 

communication”, etc). Part of this reality is sexual; the aesthetics and commerce of the art cinema often 

depend upon an eroticism that violates the production code of pre-1950 Hollywood. [...] A conception of 

realism also affects the film’s spatial and temporal construction, but the art cinema’s realism here 

encompasses a spectrum of possibilities. The options range form documenting factuality (eg. Il Posto, 

1961) to intense psychological subjectivity (Hiroshima mon amour, 1959). [...] Yet at the same time, the 

art cinema foregrounds the author as a structure in the film’ system. Not that the author is represented as 

a biographical individual (although some art films, e.g., Fellini’s, Truffaut’s, Pasolini’s, solicit 

confessional readings), but rather the author becomes a formal componente, the overriding intelligence 
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A partir das considerações de Bordwell (2008), sobre o reconhecimento do 

“cinema de arte como um modo de prática cinematográfica”, destacamos elementos 

dessa conjunção entre realismo110 e expressividade autoral. Um dos sinais recorrentes 

lidos como estratégia do filme autoral diz respeito aos traços autobiográficos como 

expressividade do autor, qual seja, a visão subjetiva do filme que é associada à 

identidade do cineasta. Elemento notado pelo emprego de gestos biográficos usados no 

cinema de arte. Isto refere-se à noção da autoprojeção do diretor do cinema de arte, 

como entende Linda Rugg (2014), seja pela aparição de si próprio na narrativa, ou ainda 

com o uso de atores/atrizes/estrelas como uma espécie de projeção e sugestão de alter-

ego para o autor. Pode ainda, por exemplo, ser visto como uma assinatura de estilo que 

repete elementos estéticos ou dispositivos narrativos que fazem com que os 

espectadores reconheçam uma marca estilística/poética como uma assinatura do 

cineasta. Essa noção de marcas autorais também aparece como referências ao próprio 

cinema do ponto de vista do autor, com metanarrativas que mostram o processo de 

produção dos filmes com a presença do diretor (seja representado por si próprio ou 

como alter-ego) e o aparato cinematográfico. Exemplos desse modelo seriam 8 e ½ de 

Fellini, O desprezo de Godard, e A noite americana de Truffaut. Ainda que a sugestão 

do aparato cinematográfico indique ao mesmo tempo que é a máquina, leia-se a própria 

câmera que captura o momento e registra a cena para o espectador, como entidade que 

realiza o filme; além das dinâmicas que envolvem o coletivo da produção, e não apenas 

o diretor.  

Segundo Frazão (2018), com investigação sobre as práticas de reflexividade no 

cinema, a longa trajetória dos filmes que falam de si como recurso metalinguístico 

possuem variadas filiações na história cinematográfica. Do mesmo modo como o 

pesquisador organiza a compreensão do vocábulo cinema, aponta uma série de práticas 

metarrefenciais comuns, que apresenta sob o conceito de “metacinema”, sendo filmes 

que fazem uso de seus códigos linguísticos próprios como mensagem. A saber, a 

classificação serve para obras que apontam sinais de consciência sobre o aparato 

 
organizing the film for our comprehension. Over this hovers a notion that the art-film diretor has a 

creative freedom to her/his Hollywood counterpart. Within this frame of reference, the author is the 

textual force “who” communicates (what is the film saying?) and “who” express (what is the artist’s 

personal vision?). Lacking identifiable stars and familiar genres, the art cinema uses a concept of 

authorship to unify the text. 

110 O princípio da questão do realismo no cinema será discutida adiante no contexto dos filmes 

enquadrados como slow cinema e seus desdobramentos do cinema de arte extremo. Todavia, ressaltamos 

que a questão necessita de maior aprofundamento; para saber mais ver BAZIN, 2013; KOVÁCS, 2007. 
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tecnológico e seu contexto histórico social, etc. A questão aparece antes mesmo do 

filme de Dziga Vertov, O homem com a câmera (1922), e continua até o último filme de 

Quentin Tarantino, Era uma vez... em Hollywood (2019), destacando que a ideia de 

cinema pós-moderno é a era do metacinema por excelência. (FRAZÃO, 2018, p. 129). 

A reflexividade não é mais apenas uma estratégia de mostração, ou 

apenas um modo do cinema lançar um olhar crítico sobr os seus 

próprios meios de produção como foi outrora, mas doravante uma 

espécie de necessidade de sobrevivência baseada na intertextualidade, 

onde a escritura de um outro filme mais antigo – ou de outros filmes 

mais antigos – é sistematicamente coaptada de modo a se construir 

com ela a sua própria. O cinema pós-moderno é uma espécie de 

palimpsesto visual no qual os filmes são constantemente reescritos 

sobre outros mais antigos, o que de certa forma é uma transposição 

para a realidade cinematográfica de um outro preceito teórico muito 

caro ao pós-modernismo, que apresenta a própria realidade do mundo 

como um texto, que na ausência de razão e objetividade, pode ser 

constantemente descontruído e reconstruído. (FRAZÃO, 2018, p. 

129). 

 

Somados aos esforços de autoreferência cinematográfica nos filmes artísticos, 

traços biográficos de autores em seus filmes também incidem frequentemente como 

sinais autorais usados para problematizar a questão. Tais filmes enfatizam a fluidez da 

identidade, sua construção intersubjetiva, isto é, sua dependência dos outros, e também 

a instabilidade da identidade, a dramatização e máscara das personagens, a qualidade 

elusiva da memória nas narrativas etc. Como sugere Linda Rugg (2014), tal ideia é 

tensionada pelas fronteiras da compreensão do autor de cinema a partir “do modelo de 

auto-construção e auto-representação dentro de um ato de auto-projeção”. (RUGG, 

2014, p. 10. Tradução nossa111), sendo estes considerados sinais que indicam a presença 

autoral no filme como uma extensão biográfica do cineasta. A aproximação entre autor 

e ator é notada pela pesquisadora (RUGG, 2014, p. 107), como sendo uma das marcas 

registradas do autorismo. O diretor é associado aos atores/atrizes/estrelas para 

incorporar uma visão abrangente de sua personificação como autor. Destacamos que a 

discussão levantada por Rugg (2014) será debatida em capítulo posterior, como 

elemento decisivo e estratégia ligada à performance de autoria associada à noção de 

marca autoral como elemento do star system.  

O reconhecimento do cinema de autor é uma noção construída especificamente 

através dos filmes modernistas europeus, como aponta Kovács (2007), que incorporam 

uma aplicação sistemática de soluções técnicas, como por exemplo, o uso de planos 

 
111 No original: [...] the model of self-construction and self-representation into an act of self-projection. 
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longos etc. A noção de estilo autoral, e do cinema de arte moderno europeu, surge a 

partir desse contexto entre as décadas de 1950 e 1960, sendo destaque da 

cinematografia de alguns países e seus respectivos movimentos estéticos. Por incorporar 

elementos dispostos desde as primeiras décadas do século, que atravessam o pós-guerra 

até os anos 1980, mediados por três técnicas que reverberam no período do modernismo 

tardio. O primeiro elemento é a referência extracinemática como algo recorrente na arte 

moderna. Em segundo lugar, a exploração visual de caráter abstrato leva as 

experimentações narrativas como forma de explorar o potencial do meio. A terceira 

característica é o estabelecimento da relação entre a dimensão física e psicológica dos 

personagens.  Kovács (2007) afirma que em meados do século passado, no período do 

desenvolvimento do cinema moderno circunscrito a Europa, a ideia tratava de ser uma 

versão atualizada de expressividade artística que se desdobrava a partir das próprias 

raízes do sistema das artes, isto é, sendo mais uma continuação do movimento moderno 

das artes do que propriamente um estilo cinematográfico. Isso implica no 

reconhecimento da arte moderna por meio de traços formais que não são exatamente 

derivados do cinema, sendo estes princípios ligados à “subjetividade, reflexividade e 

abstração”.  

Modernismo não é um estilo particular no cinema; é antes o impacto 

de diferentes estilos de cinema (moderno). Isto é a forma como 

podemos explicar as duas aparições do modernismo no cinema e 

também as diferenças entre as duas. Os dois períodos do cinema 

modernista acompanharam as duas importantes ondas da vanguarda e 

modernismo nas artes. O primeiro foi em 1910 e 1920, o segundo em 

1960. As formas do cinema moderno em ambos os períodos 

adaptaram-se às formas comuns do modernismo artístico. (KOVÁCS, 

2007, p. 52. Tradução nossa112). 

 

Isto nos leva a pensar em dois períodos significativos para transformações do 

cinema, o cinema silencioso que vigora até aproximadamente os anos 1930 e o cinema 

falado depois. O impacto do som no cinema, por exemplo, é uma das características 

principais do cinema daí em diante. A subjetivação da trilha sonora como elemento de 

abstração e produção de sentido na narrativa até aos usos mercadológicos de músicas 

derivadas dos filmes etc, foi decisiva para constituição do cinema moderno como 

 
112

 No original: Modernism is not a particular style in cinema; it is rather the impact of different 

(modern) film styles. This is how we can explain the two appearances of modernism in the cinema and 

also the differences between the two. The two periods of modernist cinema followed the two important 

avant-guarde or modernist waves in the art: the first in the 1910 and 1920s, the second in the 1960. The 

forms of modern cinema in both period adapted to the current forms of artistic modernism. 
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linguagem audiovisual. Deixando um pouco de lado as considerações de Neale (2002), 

Bordwell (2008) e Kovács (2007)  sobre as particularidades e distinções de autoria 

como expressividade no cinema, levamos a questão para pensar em outras tendências do 

cinema de arte vistas como um modo de representação que se contrapõe ao modelo 

hollywoodiano. Sobretudo em filmes que lidam na corda bamba entre a fruição estética 

e o tédio, numa linha tênue que sugere clichê ou morosidade.   

Para Jaffe (2014), advogar sobre a estética do cinema pelo viés da lentidão é 

um caminho para atitude política acerca do mundo acelerado da modernidade. Algo que 

sugere ao espectador criativo o exercício para reflexão sobre o estado das coisas diante 

do tempo e sua plenitude. A suspensão temporal suscitada pelos “tempos mortos” das 

narrativas fílmicas expande a capacidade reflexiva para indivíduos. Embora devamos 

reconhecer que, de uma maneira geral, a maioria das pessoas debocham e até desprezam 

os filmes de perspectiva lenta, sendo acusados de serem tediosos e chatos, cumpre 

assinalar que os estudos sobre o conjunto de filmes que possuem características de 

lentidão em comparação com narrativas de ritmos acelerados da corrente dominante dos 

filmes populares comerciais, são vistos como traços recorrentes do cinema de arte 

global, seja nos modos documentários, ficcionais ou em filmes experimentais. A ideia é 

encapsulada pela expressão Slow Movies (JAFFE, 2014) ou Slow Cinema (DE LUCA; 

JORGE, 2016). Esta terminologia ganhou notoriedade por meio da crítica, com 

repercussão no meio acadêmico, que cobre os festivais internacionais. A tendência 

possui relações históricas com o cinema moderno proposto por nomes como Robert 

Bresson, Yasujiro Ozu ou Michelangelo Antonioni em um filme como A Aventura 

(1960).  

O pós-Segunda Guerra é considerado período divisor entre o cinema clássico e 

o moderno, definindo diretrizes para o projeto político do slow cinema tomar forma. A 

ideia ganhou força com o passar dos anos, em especial nas últimas décadas, diante das 

novas ondas do cinema asiático, por exemplo, com nomes como Abbas Kiarostami, 

Nuri Bilge Ceylan ou Tsai Ming-Liang sendo enquadrados na mesma categoria. Ao 

servir como parâmetro de análise para filmes que possuem técnicas narrativas 

descentralizadas e afirmativas, em termos políticos e estéticos reflexivos, com ênfase na 

quietude cotidiana. Salientando múltiplas durações e percepções para o espectador. 

Surgem acrônimos como “cinema contemplativo contemporâneo” ou o emprego da 

expressão “estética da lentidão cinematográfica” na descrição desse movimento não 

estruturado; embora compartilhe características comuns para filmes em que nada 
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aparentemente acontece pela duração dos planos, delineando um sistema classificatório 

que encontra coerência. (DE LUCA; JORGE, 2016). 

A tendência, portanto, serve para enquadrar um conjunto de filmes que 

compartilham princípios e características aproximadas, apesar dos temas diversos e 

estilos cinematográficos, que coincidem geralmente em torno de personagens 

marginalizados diante dos efeitos da globalização, vistos na cinematografia de autores 

do world Cinema e cinema de arte. Salientando aspectos que valorizam a quietude e 

longa duração das cenas, com narrativas silenciosas, contemplativas, sugestivas à 

interpretação; destacando qualidades estéticas que desafiam a posição do espectador, 

que é posto entre o tédio e a reflexividade, diante da quietude cinemática do quadro que 

parece estático. Este modo de prática de cinema contrapõe o ritmo acelerado do 

capitalismo atual ao tempo contemplativo e expansivo sugerido pela narratividade a 

partir da imagem de longa duração. O pulso da vida descrita nos filmes lentos sugere 

novos significados e percepções sensoriais sobre nosso tempo. 

Sincronicamente, em um exercício de comparação, adverte-se que os 

componentes do sistema cinematográfico, da técnica ao gosto, são 

provados com maior acuidade em regiões em que tradicionalmente se 

cozinham as grandes transformações materiais e de sensibilidade 

discursiva, como os Estados Unidos e, em termos atuais, um pouco 

menos a Europa, e consideravelmente a Ásia, que desponta como 

mediadora do gosto contemporâneo (Hou Siao-Sien, Hong Sang-soo, 

Tsai Ming-Liang, Lav Diaz, Apichatpong Weerasethakul, Brilhante 

Estrella, Wong Kar-Wai, ou mesmo Abbas Kiarostami ou Jafar 

Panahi), menos por suas traduções e mais pela ressignificação de 

estímulos globais em chave local ou, simplesmente, em chave 

humanista e, sem preconceitos, com sinceros votos de universalidade. 

Por si mesmo o prisma sincrônico tende a converter valores 

geopolíticos em tópicos estilísticos, muito embora essa transmutação 

se divise mais claramente quando se lhe submete ao escrutínio 

diacrônico, em razão de ser uma tendência reiterada historicamente. 

(ALBANO, 2012, p. 170). 

 

A tendência do “cinema lento” resume algo próximo de um movimento 

praticado por expoentes do cinema mundial que compartilham ideais estéticos, éticos e 

políticos, com filmes determinados pela duração e estrutura narrativa candenciada pelo 

uso de planos longos. Isso destaca o espaço diante da temporalidade, em contraponto à 

rapidez da sociedade contemporânea. Um cinema que apresenta estética consagrada 

pela crítica e cinefilia em festivais internacionais, com registros cinematográficos que 

valorizam, em estilo e disposição, a duração fenomenológica daquilo que Gilles 

Deleuze consagrou como “a imagem-tempo” (DELEUZE, 2007). Encarando a noção de 

temporalidade e movimento como lugar de possibilidades estéticas e reflexividade. O 
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político não está exatamente na ordem do discurso, mas nos interstícios dos lugares e 

formas do cinema que evocam múltiplas percepções. Essa quietude serve como veículo 

para confrontar e alcançar melhor compreensão dos processos e transformações 

ordinárias, relativas ao mundo do trabalho e micropolíticas do cotidiano. 

Apesar dessa coerência estilística e temática encapsulada pela noção do cinema 

lento como epítome e representação que serve como contraponto ao cinema comercial, 

reconhecemos a diversidade estética e poética que circula nos filmes dos festivais. 

Todavia, cumpre lembrar uma tendência complementar, talvez secundária embora 

também originária do cinema moderno, vista como um procedimento perene e constante 

formatado pela mesma contextualização dos festivais, sendo desde sempre sinônimo do 

cinema de arte já capitulado por Bordwell (2008); trata-se da exploração da sexualidade 

e violência, como controvérsia e estratégia para repercussão dos filmes. 

Pode-se afirmar que inexiste festival de cinema internacional sem que se deixe 

de apresentar um filme de arte controverso. Em geral sexo e sangue são elementos 

usados como motivo de provocação à audiência. Um número significativo de filmes nas 

últimas décadas tem usado a estratégia da polêmica em torno da sexualidade, ou 

violência, para chamar atenção. Esse fenômeno aparece em várias cinematografias 

desde os primórdios do cinema, mas ganha força com o passar dos anos, assumindo a 

ousadia temática e estilística vista na representação da sexualidade e agressão como 

poderio polemista. De Gaspar Noé em Irreversível (2002), a Carlos Reygadas em 

Batalha no céu (2005) e Post Tenebras Lux (2012), grandes nomes do cinema mundial 

fazem uso desse artifício em filmes polêmicos; outro exemplo são os volumes 1 e 2 do 

filme Ninfomaníaca (2013) de Lars von Trier. Este círculo normatizado de transgressão 

é usado também para se contrapor ao modelo hollywoodiano, servindo como 

contraparte para sua promoção e repercussão. Algo que é reforçado pelas assinaturas 

autorais dos cineastas por meio de atitudes estéticas e políticas transgressoras em seus 

filmes, como valores legitimados desde a produção ao consumo por essas instituições 

relacionadas ao circuito de festivais. 

Mattias Frey (2013) classifica um conjunto de filmes como “extreme art 

cinema” – “cinema de arte extremo” em tradução literal – para capitular algumas 

características recorrentes nos filmes que ganham repercussão nos festivais. Como o uso 

da estética do cinema de arte que é associado à capacidade de gerar controvérsia com 

recursos de gêneros considerados menores na história do cinema, tais como os filmes 

trash, softcore ou pornográfico. Essa estratégia é reforçada pelo uso de sexo, violência 
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ou mistura de gêneros que Frey (2013) chama “artsploitation” – em tradução livre: 

“artexploração” – remetendo ao potencial reflexivo do cinema artístico somado aos 

princípios genéricos dos filmes de estética agressiva e perturbadora para audiência que 

ganha reconhecimento e validação institucional. 

A tática de empregar provocação através da exposição da sexualidade, ou 

violência, é similar aos preceitos dos movimentos artísticos, sobretudo no período da 

avant-guarde, com exemplos já citados dos filmes de Buñuel e Dalí, ou Duchamp, que 

confrontaram valores morais construídos historicamente por meio da expressividade 

artística. Muitos dos mais renomados autores do cinema de arte, incluem-se nessa lista 

nomes tão variados como Pedro Almodóvar, Fatih Akin, Michael Haneke, Bruno 

Dumont, Leos Carax, Catherine Breillat e Claire Denis, fazem uso do sexo como 

motivo para transgressão e estilização. O escândalo no cinema há muito tempo serve 

para enriquecer produtores e distribuidores. Segundo Rodrigo Gerace (2015), ser pornô 

na ambiência dos festivais pode soar até como algo chique. “Hoje há um montante de 

filmes com sexo explícito em festivais de cinema e no circuito cinematográfico que 

fornece ensejo para pensarmos todos os desejos fora do armário do tabu sexual”. 

(GERACE 2015, p. 17). A estética pornográfica é usada como estratégia para filmes dos 

festivais, tanto como estímulo para reverberar publicidade quanto elemento para 

confrontar normas e costumes. 

O olhar pornô diante do mundo foi mais bem aceito por cineastas 

autorais e intelectuais de imagens, como Pasolini, não apenas como 

referência estilística, mas como linguagem. Man Ray, Luís Buñuel, 

Salvador Dalí, Jean Genet, Kenneth Anger, Andy Warhol, Pasolini, 

Bruce LaBruce – entre tantos outros cineastas flertaram com uma 

visão estilizada do sexo, por meio do pornográfico, mas para além do 

discurso unilateral produzido pela pornografia tradicional. A indústria 

pornográfica traz uma visão limitada do sexo, geralmente focada 

apenas no ato sexual repetitivo, no show genital, filmado para 

consumo e excitação sexual. […] Em outras abordagens possíveis, das 

pornografias alternativas ao cinema explítico contemporâneo, o 

pornográfico é experimental no discurso e na estética, ele visa mais a 

potencialização do desejo sexual imbuído na trama e na mise-en-scène 

do que a excitação do espectador. Busca ainda, com a imagem 

explícita do sexo, angariar um discurso transgressor ao status quo, 

seja pelo escândalo da performatividade imagética, seja pela 

contextualização de resistência política via obscenidade. (GERACE, 

2015, p. 15). 

 

Lembramos que essa discussão foi orientada pela perspectiva histórica e 

cultural que gravita em torno da cinefilia, da crítica e de outros conceitos relacionados 

ao cinema de arte; considerando o fenômeno de consagração do autor como princípio 
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para circulação e reconhecimento dos filmes no circuito dos festivais; pois se credita à 

legitimação e prestígio dos cineastas difundidos por esses eventos como produtos de 

exportação para o cenário internacional, gerando efeitos econômicos, políticos e sociais 

para a cultura do cinema. Destacando esse princípio do cinema de arte extremo como 

um distintivo, e princípio estético e político que convida o espectador a refletir sobre 

sua posição no mundo para pensar o cinema como parte de uma cultura global. 

Observações em torno do sucesso ou o fracasso de um filme, a começar pelas 

estratégias de marketing sob o signo do autor, são fatores importantes que enriquecem 

essa discussão. Assim, acreditamos que os pressupostos da autoria influenciam a 

dimensão estética de recepção do público acerca de uma obra, ao reforçar seu aparato 

cultural e mercadológico. 

A dimensão estética da sétima arte tem, no entanto, a particularidade 

de não se reduzir a um cinema de autores, criadores elitistas cuja obra 

seria reservada a um público restrito, único capaz de alcança-la 

intelectual e culturalmente. O cinema se apresenta de saída como uma 

arte de massas, destinada a se dirigir às multidões: uma arte para 

todos, em que todos podem encontrar a felicidade da evasão. E está aí 

sem dúvida a especificidade dessa nova arte: oferecer a um público 

cada vez mais amplo, de todas as idades, países, classes sociais, um 

conjunto de filmes que, ao lado das obras-primas incontestes, 

necessariamente limitadas, e da massa indiscriminada da produção em 

série, com fins abertamente comerciais, apresenta uma qualidade 

artística razoável. [...] Tanto a popularidade como a difusão da sétima 

arte vêm, na verdade, ao longo do século, contribuir para desenvolver 

o olhar estético das massas, igual ou mais do que a literatura 

(LIPOVESTSKY e SERROY, 2015, p. 201). 

 

Muitos produtos culturais do cinema são erguidos pela bandeira autoral, 

quando se identifica a descrição, por exemplo: “um filme de” Quentin Tarantino, ou 

Pedro Costa; “um filme de” Lars Von Trier, ou Béla Tarr. Todavia, ressaltamos 

aspectos legais indicando o uso da expressão “um filme de”, que deve ser usada quando 

o diretor é também roteirista e/ou produtor, por isso pode ser mais valorizado, por sua 

maior capacidade de controle sobre etapas criativas que agregam à experiência da 

direção e concepção do filme. Por esses motivos, levamos ainda em consideração que, 

em termos culturais e econômicos nada se movimenta sem a marca da celebridade, seja 

no campo da política ou do cinema, as estratégias de fabricação de imagem sugerem 

relações entre as personalidades midiáticas e o público. A integração entre celebridade e 

poder possibilita maior compreensão da cultura envolvida por razões de mercado. O 

cinema, por ser uma arte industrial é dependente de razão econômica e produção 

coletiva. Apesar das contradições, a autoria de um filme é reforçada nas estratégias 
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publicitárias que destacam um filme pela assinatura e desempenho do diretor, com o 

reconhecimento do estilo, gênero ou temática recorrente que define sua marca. 

Na legitimação de autoria, reforçada pela ideia da qualidade estética de um 

diretor, os princípios do “culto ao autor” (STAM, 2003, p. 102)  se fincam na 

reivindicação da mise-en-scène, destacando-se o estilo como quintessência da arte 

cinematográfica. Contudo, crítica, público e produtores são instâncias que também 

influenciam as escolhas e formas expressivas do autor; por isso, para o desenvolvimento 

de uma matriz formal ou temática reconhecível, o autor reflete interferências de fatores 

externos. As interpretações sobre a instância autoral partem de problematizaçoães que 

recaem tanto nas condições de sua produção como na distribuição do filme como 

produto. Muitas vezes, criam-se expectativas numa relação que nem sempre é favorável 

ao autor. Podem existir defasagens entre percepções dos indivíduos na opinião pública 

frente às supostas intenções autorais. E assim nos questionamos: o autor se contradiz 

quando escolhe registros estilísticos e temáticos distintos em sua obra? 
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3. ESSE NEGÓCIO DE SER UM AUTOR COMO 

PERFORMANCE: STAR SYSTEM, MARCA E OS EFEITOS 

DE ASSINATURA DO COMÉRCIO AUTORAL 

 

Para estabelecer os principais parâmetros norteadores da discussão da autoria 

no cinema como performance que se atrela à indústria do star system e ao comércio de 

marcas, partimos de alguns pressupostos. Propomos que o reconhecimento e a própria 

noção de autoria sejam tratados como categoria heurística113, ou seja, como resultante de 

um processo, em certos aspectos, simplificador, que permite a pesquisadores, críticos, 

indústria cinematográfica e público a distinção de obras fílmicas por meio de marcas 

estéticas. Essa distinção obedece em parte a prerrogativas não racionais definidoras de 

estratégias que utilizam informação parcial com o objetivo de imediatizar as escolhas. A 

representativa heurística (HOGG; VAUGHAN, 2010), tomando por base essa noção, 

permite decidir com base em probabilidades (similitudes gerais) que a obra pertence a 

uma determinada categoria que está vinculada a um autor ou autores. Isso acontece 

como ato inferencial decorrente da atenção sensível, seja do analista especializado, seja 

do espectador aficcionado; assumimos que ambos usam a operação heurística como 

chave de análise de um ponto de vista inconsciente. Tomamos por base, para assumir 

isso, a presunção de uma totalidade de capacidade interpretativa que se pode atribuir a 

quem quer que distinga marcas autorais em obras fílmicas, uma vez que 

compartilhamos uma cultura e um tempo histórico comuns e que interferem em nossas 

percepções e valores.  

Assim, adotamos a formulação mais genérica de uma competência presumida, 

de um horizonte interpretativo que se aplica a obras cinematográficas autorais e que têm 

caráter também cultural e social. Nesse sentido, o autor de cinema seria o detentor de 

um perfil criativo e estético requisitado como recurso heurístico por meio da 

mobilização da atenção estética do analista e do público. Isso permitiria a identificação 

de sujeitos precisos (individuais em geral) como criadores da obra, autores, mas 

resultaria tanto de uma leitura de gramática textual como de um processo social extra-

semântico. Tal identificação é resultante da percepção de processos e dinâmicas que 

regem a concepção de obras autorais no cinema, as quais são ordenadas sob categorias 

formais e de conteúdo (em bases poéticas e estilísticas), que demonstram certa 

coerência narrativa e algum tipo determinado de controle sobre os regimes de produção 

 
113 No sentido proposto no artigo de Picado e Souza (2018). 
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e fruição estética das obras. Segundo nosso ponto de vista, tanto a dimensão técnico-

artística quanto a dimensão social da autoria se associam para gerar possibilidades de 

visibilidade por parte do mercado de distribuição das obras e de sensibilidade e 

reconhecimento por parte dos analistas e espectadores. 

O significado e as implicações do star system foi durante um período 

negligenciado nos estudos de cinema, sendo tratado como a representação do que existe 

de mais superficial e alienante na indústria. A ideia da celebridade na cultura do cinema, 

em sua dimensão sociocultural mais abrangente, é tema de abordagens profundas, como 

nos estudos de Morin (1989) e Dyer (1998), que versam sobre a produção simbólica e a 

dinâmica econômica em um amplo sistema cultural. Parafraseando Dyer (1998, p. 34), 

ao olhar para a “estrela” como fenômeno social indica-se que, independente da ênfase 

dada à questão, se é do ponto de vista da produção/criação de uma estrela midiática ou 

como recepção do fenômeno do estrelato, a discussão só pode ser compreendida se nos 

aprofundarmos nos termos ideológicos que fundamentam uma razão dialética entre 

consumo e produção. A cultura de massa contemporânea implica em consumo rápido de 

escala global, principalmente produtos de alto custo de produção, caso dos filmes de 

cinema. A promoção e venda de imagens de artistas do show business, sobretudo 

autores, atende critérios de antropomorfização, sofisticação, exclusividade e distinção 

como atrativo de produtos que a lógica da publicidade inseriu nas relações sociais em 

sociedades capitalistas114, o que tem se revelado eficaz e rentável nas dinâmicas 

econômicas de bens de mercado - simbólicos ou não.  

Muito mais do que contar histórias, o cinema criou imagens fundamentais para 

o imaginário individual e social. Alinhado com a publicidade consolida valores com 

forte persuasão e constrói narrativas culturais influentes. O uso de técnicas publicitárias 

no cinema está em todos os níveis do filme como produto, seja para se vender uma ideia 

ou a imagem de um ator, atriz, e/ou diretor. Fato inconteste é que essas duas indústrias 

se complementam e constituem eficientes estratégias mercadológicas. O histórico de 

cineastas com passagem pelo meio publicitário é extenso. Reconhecemos cineastas com 

formação na comunicação comercial, seria o caso de Federico Fellini, ou do já citado 

Alfred Hitchcock. No país, Fernando Meirelles e Walter Salles são exemplos recentes 

de diretores publicitários que ganharam notoriedade no cinema internacional 

(BERTOMEU 2010). 

 
114 Para maior detalhamento dessa dinâmica, consultar Baudrillard (1992), entre outros. 
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Neste último capítulo, para ampliar a perspectiva sobre o diretor considerado 

autor como marca, recorremos a uma análise sobre a associação entre produtos 

culturais, textos (filmes) e os chamados paratextos (materiais promocionais ligados ao 

filme, como pôsteres e trailers) e peritextos (críticas, informações adicionais aos filmes 

etc). Temos a intenção de potencializar a discussão inicial proposta sobre o conceito de 

autoria, para investir em análises sobre categorias de paratextos da obra do autor 

cinematográfico como representações de produtos e extensões de marca.  Partindo do 

conceito de autoria, analisado sob a ótica comercial, observamos o hype115 da assinatura 

autoral e seus efeitos na cultura. A expectativa gerada pela publicidade de filmes e 

séries é algo também recorrente nos lançamentos literários, musicais, artísticos. 

Consideramos a sinergia entre produtos culturais e os chamados textos 

derivados e periféricos na perspectiva apresentada por Jonathan Gray (2010), que 

sugere limitação dos estudos tradicionais voltados apenas ao objeto em si. Tudo isso 

que é encontrado no entorno dos produtos culturais midiáticos, como materiais 

promocionais, reinterpretações das obras pelos leitores/espectadores, deve ser 

observado para maior compreensão das noções que envolvem autor, obra e público. 

Supomos ser o valor cultural de um filme algo criado a partir das experiências e 

repercussões do texto fílmico. Isto é, nos chamados “peritextos” (GENETTE, 2009), nas 

produções textuais exteriormente produzidas pela crítica ou nas informações sobre os 

bastidores dos filmes etc, que agregam valor estético e cultural à obra. 

Estamos familiarizados com o ditado popular “não julgue um livro pela capa”. 

Embora seja importante reconhecer a embalagem dos produtos e a circulação de 

discursos e imagens como fatores que interferem na recepção dos produtos artísticos-

culturais e de entretenimento. Como num ato de alquimia, esses paratextos/peritextos, 

criam uma espécie de aura em torno da obra de grandes cineastas. Sendo uma noção 

equivalente à discusão sobre o valor de culto dos objetos estéticos-artísticos na 

modernidade que sofreram transformações diante do aparato de sua reprodutibilidade 

técnica, como discutido por Walter Benjamin no começo do século passado. A ideia é 

apropriada nesta discussão para pensar nos aparatos de visibilidade e técnicas 

publicitárias, como elementos que se sobrepõem ao paradigma da obra artística 

considerada única. A repercussão dos valores que recaem na percepção da figura do 

 
115 O termo hype refere-se à publicidade exagerada, embora a expressão ganhe contorno melhor delineado 

por Gray (2010) posicionando a ideia como produção de sentido sobre produtos culturais artísticos e de 

entretenimento. 



152 

autor se transformam em características distintivas que ganham relevo de conotações 

quase míticas-religiosas na cultura cinéfila. Insistindo na autenticidade, criando valor 

artístico-cultural para narrativas apresentadas na ambientação midiática saturada de 

produção de conteúdo.  

Reitera-se nesta discussão um desvio conceitual sobre a abordagem do star 

system, ao deslocar a atenção dos atores e atrizes como estrelas, para direcionar a 

condição célebre e prestigiosa do diretor considerado autor, sendo parte da formulação 

conceitual que aponta um intercâmbio acrítico entre representação artística e estímulo 

comercial, como resultado de uma análise sobre os efeitos da concepção de autoria 

como marca cinematográfica. A noção de star system proporciona à cultura e indústria 

do cinema a facilidade para tornar um filme mercadoria rapidamente identificável e 

desejável, sobretudo por informações extratextuais sobre estrelas integrantes do aparato 

publicitário e mercadológico de um filme. Nessa direção, discute-se ainda a percepção 

da marca e imagem do diretor considerado autor mediante revisão histórica constituida 

pela dinâmica cultural estabelecida entre Estados Unidos e Europa. Formulando a 

proposta de que o cineasta tem papel considerável na história cultural do cinema, com 

destaque para o protagonismo do “diretor de cinema como superstar”. (GELMIS, 1970). 

Alinhamos nesta perspectiva a compreensão de uma “performance de autoria” 

(SAYAD, 2013) e “auto-projeção do diretor de cinema de arte” (RUGG, 2014). 

Destacamos que a noção de imagem e auto-projeção do cineasta nas mídias apresentada 

na tese é emprestada de Linda Haverty Rugg (2014) para discutir a imagética dos 

autores de cinema como um meio de estimular reflexão sobre o “sentido autoral” e 

identificação para analistas e espectadores. O conceito de performance autoral de 

imediato, sugere a presença do autor em tela. Um exemplo é a representação visual de 

Alfred Hitchcock como ícone, sendo a referência fortalecida pela imagem do diretor nos 

seus próprios filmes em cameos116 ou em material publicitário das produções. A própria 

silhueta do autor é considerada marca registrada dos filmes, assim como seu nome uma 

marca-assinatura. O caso do programa/série de televisão Alfred Hitchcock Presents, é 

um exemplo. O nome do diretor é visto como estratégia de mercado para validar outros 

produtos além dos próprios filmes.  

 
116 A expressão remete às participações especiais, geralmente rápidas, muitas vezes nem creditadas, de 

famosos em filmes e narrativas seriadas, tal como nas estratégias de “easter eggs” (o termo se refere aos 

sinais escondidos nas narrativas para deleite dos fãs que se regozijam com o reconhecimento de 

referências dispostas na tela). 
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Outro modo de autoria como performance é tomada por intervenções que o 

autor faz quando surge, ou se escuta sua voz em filmes de tipos diversos. Sejam filmes 

dirigidos pelos próprios cineastas, evocando autorreferência e metalinguagem, ou 

também em filmes dirigidos por outros diretores, como figura de representação 

documental ou ficcional, como são alguns documentários de Jean-luc Godard, Werner 

Herzog e Lars von Trier. O autor pode ser percebido ainda como uma suposta “voz 

narrativa”, servindo de agenciamento para a experiência do espectador, quando são lidas 

supostas intenções autorais. E mesmo implícito, pode ser percebido pelas relações 

culturais criadas entre público, obra e criador, sobretudo, como indicativo de marcas 

autorais em filmes de arte, quando se torna princípio de expressão e inovação, e desta 

forma, a função social do autor pode até preceder sua obra. (GRODAL et al. 2004).  

O autor/diretor é encarado como celebridade relacionada ao conceito de star-

system (MORIN, 1989; DYER, 1998) na identificação do cineasta como estrela 

cinematográfica consagrada como marca. Como já propomos de partida, a lógica que 

rege esta discussão está relacionada à noção de autoria como rótulo promocional que 

perpassa a cultura de forma insidiosa, corroborando a proposta de Corrigan (2003), com 

observações sobre o comércio do autorismo e o negócio do autor como estrela de 

cinema. Sendo destaque para desdobramentos no mercado de produtos 

cinematográficos, que se expandem com as tecnologias atuais, dos DVD’s ao streaming; 

sobretudo, a ideia de autoria é reforçada como estratégia para distinção mercadológica 

de nichos especializados, tal como a categoria elástica e híbrida do cinema de arte 

global e suas derivações, em filmes indies, cult e world cinema – com seu cânone de 

referências mundiais, exemplos já citados são Abbas Kiarostami, Lars von Trier, Wong 

Kar-Wai; ou ainda para reconhecimento de autoria no cinema de gênero, e sub-gêneros, 

com nomes como Larry Cohen, John Carpenter, Johnnie To e outros. 

Refletimos sobre essas questões a partir de alguns diretores hollywoodianos, 

assim como em sua contrapartida europeia, citando cineastas que souberam usar 

espaços de divulgação como vitrines para seus filmes. Adaptamos ideias de John 

Thornton Caldwell (2008, p. 345), como um estudo que propõe uma interpretação no 

âmbito “micro-sociológico”, no que concerne à reflexividade dos paratextos como 

“análise cultural-industrial”. Tecemos considerações sobre elementos paratextuais e 

peritextuais (críticas, estudos de cinema acadêmicos e informações sobre a produção 
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dos filmes, etc) ligados aos filmes de renomados autores. Tendo em vista que os 

cineastas estão em constante negociação cultural de suas identidades.  

Levamos ainda em consideração que, em termos culturais e econômicos, nada 

se movimenta sem a marca da celebridade; seja no campo da política ou do cinema, as 

estratégias de fabricação de imagem sugerem relações entre personalidades midiáticas e 

o público. A integração entre celebridade e poder, por razões de mercado, possibilita 

maior compreensão dos fatos consolidados culturamente. A função da celebridade é 

similar à “função do autor”, que, conforme observa Foucault (2006), tem poder de 

nomear e organizar os domínios do que é legítimo e ilegítimo em relação à esfera social 

na criação. A biografia de um artista pode ser extrínseca à sua obra, mas parece não ser 

assim na realidade da cultura cinéfila, pois a vinculação entre vida e obra é algo 

reforçado no imaginário social. (GLASS, 2004).  

A proposta investe na interpretação acerca do capital de bens simbólicos 

criados em torno da autoria como elemento de repercussão nas mídias. Como já foi 

apontado em capítulos anteriores, as noções de autoria no cinema servem como ponto 

de partida para compreensão da narrativa através de supostas intenções artísticas, lidas 

como inquietações intelectuais dos autores, interpretando simbolismos, discursos e 

elementos estilísticos dispostos nos filmes, tomados como indicativos das preocupações 

estéticas e políticas dos cineastas analisados sob a perspectiva de auto expressão, 

mesmo com fortes traços biográficos, ou ainda como destaque de uma atuação 

observada na perspectiva de performance autoral. A partir dessa constatação, o conceito 

de autoria instiga a observação de aspectos valorativos na cultura, diante da percepção 

de um mercado de bens simbólicos (BOURDIEU, 2007) que estabelece ideal para 

consumo de experiência estética, fundamentada nessa “era do capitalismo artista” 

(LIPOVETSKY e SERROY, 2015). 

 

3.1.História cultural do star system e o diretor de cinema como celebridade 

(1920-1960) 

 

Segundo Morin (1989), a ideia de star system faz parte das origens da indústria 

cultural. Entre as décadas de 1910 a 1920, e no decorrer da primeira metade do século 

XX, surge como estímulo promocional para o cinema americano. Desde então, a noção 



155 

se transformou e reforçou o imaginário sobre a vida das estrelas de cinema, criando 

imagens de desejo e idenficação com o público, servindo, sobretudo, para divulgar 

produtos cinematográficos mediante a promoção de atrizes e atores. Como fenômeno 

social pode se afirmar que os princípios econômicos do uso das figuras do estrelato para 

promoção dos filmes, e, “o próprio papel das estrelas transcendeu amplamente a tela de 

cinema” (MORIN, 1989, p. xv). Isso nos leva também a refletir sobre a ideia de 

entretenimento (DYER, 1992) como uma construção histórica e cultural específica, em 

que um conjunto de práticas sociais de lazer e distração são conectados aos prazeres da 

fruição estética derivada de objetos artísticos-culturais e performances midiáticas. 

Sendo um paralelo às discussões sobre arte suscitadas desde os capítulos iniciais na 

tese, 

Os discursos de arte e de ideologia tendem a tomar a ideia de 

entretenimento como algo assumido, e consequentemente não para ser 

escrutinizada como ideia. O primeiro procura denegrir o 

entretenimento porque não é considerado arte (sem perfeição formal, 

no alcance ou inovação, sem profundidade emocional, com nada 

interessante para dizer sobre o mundo) ou tenta mostrar que não quer 

dizer exatamente que a instância do entretenimento possa ser 

realmente, ou também, arte; de todo jeito, a questão do que é 

entretenimento é contornada. Discussão de ideologia, por outro lado, 

tende a tratar entretenimento como um açúcar nas pílulas de 

mensagens ideológicas, tanto condenando-o como um disfarce para 

visões de mundo no qual o escritor desaprova, ou ainda como elogio 

do seu uso, como estratégia para promover aqueles nos quais ela ou 

ele aprovam. (DYER, 1992, p. 1. Tradução nossa117). 

 

A noção de entretenimento e, por extensão, da própria ideia do star system, é 

amplificada pelo consumo de informações divulgadas pelas mídias, neste caso em 

específico, sobre o papel dos diretores como estrelas cinematográficas, sendo parte 

integrante do aparato publicitário e mercadológico de um filme. O “sistema das 

estrelas” ao qual nos referimos é mais abrangente do que o cenário dos festivais 

internacionais descritos anteriormente. A noção de que o diretor é uma estrela na 

história do cinema destaca seu papel como protagonista na cultura cinéfila global. 

Portanto, sua consagração não está circunscrita ao reduto do próprio circuito e eventos. 

 
117 No original: The discourses of both art and ideology tend to take the idea of entertainment for granted, 

and therefore not to scrutinize it. The former either seeks to denigrate entertainment because it is not art 

(not formally perfect, accomplished or innovative, not emotionally deep, with nothing interesting to say 

about the world) or tries to show that such-and-such an instance of entertainment is really, or also, art; 

either way, the issue of what entertainment is is side-stepped. Discussion of ideology on the other hand 

tends to treat entertainment as a sugar on the pill of ideological messages, either condemning it as a 

disguise for world views of which the writer disapproves or else commending it as a strategy for 

promoting those of which she or he does approve.  
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A ideia atravessa uma construção histórica mais ampla que alcança toda paisagem 

cultural midiática. Assumir esse enfoque do diretor como estrela cinematográfica não 

desmerece ou invalida a condição dos atores e atrizes serem personalidades de maior 

apelo para o público, e também motivo de maior investimento por parte dos estúdios e 

da economia de atenção midiática lançada pela indústria cultural. Por isso, “já entre os 

anos 1965 e 1970, Catherine Deneuve valeu 130 milhões (muito mais que Buñuel, o 

diretor). Brigitte Bardot atingiu os 150 milhões, [...], enquanto o orçamento de muitos 

filmes continuava entre 100 e 200 milhões”. (MORIN 1989, p. xv).  

A figura humana na tela é a ignição e motor da indústria que desperta desejos e 

sugere identificação com o espectador, servindo como princípio de prazer na fruição da 

experiência fílmica. Se por um lado, os atores são as figuras mais importantes da 

indústria para criar empatia com o público e revelar mitos sobre a condição humana, de 

outro, apesar dos melhores salários, e dependendo do caso, sua influência pode ser 

maior ainda. Um exemplo de ator/atriz/estrela que também se consagrou como diretor é 

Clint Eastwood, sendo também produtor dos próprios filmes. Sua imagem construída ao 

longo do tempo como ator e diretor, o faz ser considerado um dos autores mais 

relevantes do cinema contemporâneo. É consagrado como ator/diretor/estrela desde os 

anos 1970. De uma maneira geral, independente da hierarquia profissional, todos são 

funcionários da indústria. “Tornou-se inclusive memorável a famigerada opinião de 

Hitchcock, que comparava atores a ‘gado’, parte menor do processo”. (FRAZÃO, 2018, 

p. 205). Na visão do cineasta inglês, estrelas necessitariam da maestria dos diretores 

para terem serventia. O domínio das estrelas como figuras de antropomorfização para o 

cinema ainda se estende ao universo publicitário em diversos materiais promocionais 

espalhados nas mídias, partindo das próprias narrativas, quando percebemos que atores 

e atrizes se tornam estrelas, personificando mitos.   

A estrela não é apenas uma atriz. Suas personagens não são apenas 

personagens. As personagens do cinema contaminam as estrelas. 

Reciprocamente, a estrela contamina, ela própria, as suas personagens. 

“as pessoas dizem que sou o mesmo na vida real e nos meus filmes, é 

por isso que me amam”, declara Jean Gabin. Essa confusão pode ir 

longe. (MORIN, 1989, p. 24). 

 

Morin (1989) destaca a dupla natureza das estrelas chamadas por ele de 

“olimpianos”. Tais figuras evocam uma natureza humana e divina ao mesmo tempo, 

suscitando a capacidade de envolver o público por meio de identificação ou projeção da 

estrela como dinâmica psicossocial de reconhecimento para audiência. O lado das 
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estrelas que transcendem como algo divino sugere a projeção dos indivíduos para 

alcançar o desejo e se aproximar de noções idealizadas como beleza, plenitude e 

perfeição; força e coragem, realização pessoal e amorosa. As origens desse ideário 

remete a uma época do star system mundial na qual a noção de estrelato era mais 

restritiva ao cinema como mídia, basicamente o sistema era formado por atores e atrizes 

de Hollywood mas que não dispensava artistas do radio, da música etc.  

A ideia de personificação das estrelas de cinema como mitos modernos se 

constrói especialmente quando um ator ou atriz morre no auge da juventude, 

encapsulando a imagem de ícone jovial, símbolo de beleza e rebeldia. Acima de tudo 

despertam valores morais e ensinamentos para indivíduos comuns seguirem a vida com 

ceticismo. Barry King (2009) afirma que não há estrela famosa no mundo do 

entretenimento que possa ser ao mesmo tempo realmente um mito, se tiver alcançado 

longevidade. A reverberação mitológica sobre determinadas estrelas têm como pré-

condição uma vida intensa e morte precoce (KING, 2009, p. 125).  

Para Dyer (1998), o poder simbólico de uma estrela repousa sobre o carisma. 

No sentido freudiano, a ideia explica o fato do indivíduo e sua persona constituírem 

uma espécie de condensação surgida no conflito entre a percepção do cotidiano comum 

e sua imagem midiatizada diante de uma série de protocolos normativos (o papel 

específico da narrativa criada pela estrela que desperta valores desejáveis no indivíduo 

como dignidade, sedução, ousadia etc). A configuração de uma personagem traz uma 

combinação instável do lado humano, repleta de atitudes contraditórias que surgem de 

temas e imagens atreladas à estrela. Isso aciona duas questões conceituais ligadas às 

noções de diferença e identidade. Na visão do teórico, o estrelato corresponde a um 

conflito ocasionado pelo papel personificado entre a imagem da estrela diante do 

público. Tal determinação é estimulada no sentido da exclusão social que algumas 

pessoas sentem quando não conseguem se destacar, seja por timidez, ou motivações e 

oportunidades de realização pessoal etc. Na verdade, a mitificação em torno do 

estrelato, em suas diversas incorporações de poder, sedução etc; acaba por despertar 

ações na vida das pessoas de forma a fazer com que se sintam pertencentes e capazes, 

implicando no reconhecimento de si próprias. Tal ideia corrobora a hipótese das estrelas 

serem como uma projeção/identificação para audiência envolvida pelas narrativas. 

Acima de tudo, o estrelato dramatiza uma crise central na sociedade burguesa, como 
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supõe Dyer (1998), por expor questões ligadas a incertezas e ansiedades da vida 

moderna. 

A popularidade das estrelas desperta relações de poder e hierarquias 

estabelecidas entre figuras célebres e o público. A noção é discutida por pesquisadores 

dentro do campo acadêmico configurado como “estudos das celebridades” (Celebrities 

Studies). Marshall (2014) define a cultura da celebridade como uma noção que é 

constituída como espetáculo, mas repousa na questão da commodity cultural, resultando 

nas atribuições de valor e personificação que configura uma ordem estruturada e 

determinada pela indústria cultural. Desde o advento da cultura de massa do século XX, 

o aparato da sociedade midiatizada foi configurado em torno da celebridade.  

Para Rojek (2008), o princípio da celebridade é peça central da indústria 

cultural. Ressaltamos a pertinência e acuidade das análises que apontam discussões 

ligadas as celebridades e estrelas como principais motivadores da economia criativa, 

como elemento usado para reconhecimento de produtos culturais dos conglomerados 

midiáticos dos estúdios de cinema e emissoras de tevê etc. Mas reconhecemos também 

que estrelas são descartáveis, ao ponto dessa indústria ser constantemente reinvestida de 

novos rostos e personagens.  Podemos ponderar a questão, como propõe Vera França 

(2014, p. 21), de que “essa posição desconsidera inclusive o funcionamento estratégico 

das emissoras, que condicionam seu investimento em profissionais e produtos em 

função do desempenho e dos resultados que se podem auferir deles”.  

Seguimos com as reflexões colocadas por Vera França (2014, p. 15) para 

pensar sobre a diversidade de figuras célebres, como motivo que despertam 

identificação, idealização e consumo, considerando o leque indistinto de celebridades 

instantâneas produzidas no século XXI. “Celebridades, hoje, não apenas povoam o 

cenário midiático, mas igualmente o imaginario social”. Não nos deteremos sobre 

particularidades entre termos e qualificações que envolvem “figuras públicas, famosos, 

ídolos e celebridades”. (FRANÇA 2014). Do mesmo modo em que discussões sobre 

celebridades também podem ser tomadas como ponto de partida para temas de 

conversas, razão recorrente nos comentários cotidianos, gerando apreço para pessoas. 

Por tudo isso, indagamos: “se pessoas famosas e célebres existiram em todos os 

momentos da história humana, que especificidade existiria em nossa época, para além 

da disponibilidade de novos e potentes canais de divulgação?” (FRANÇA 2014, p. 15). 
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Para exemplificar algumas das questões levantadas até o momento, escolhemos 

o nome de Charles Chaplin, por servir como ícone para o próprio cinema, sendo artista 

membro do Music Hall, e do vaudeville britânico, fazendo parte da trupe Karno’s 

Speechless Comedian (Comediantes Sem Fala de Karno, em uma tradução direta) antes 

de tornar uma das estrelas do cinema no início do século XX sob o comando de Mark 

Sennet. A guerra entre o vaudeville e os filmes do primeiro cinema correram em 

paralelo ao desenvolvimento dos direitos de propriedade que se aprimoravam na época. 

(DECHERNEY, 2013, p. 67). É importante ressaltar que Chaplin estava à frente das 

câmeras e assumia inúmeras funções na produção. 

 

 
Figura 1: Chaplin caracterizado como a personagem Carlitos 

Fonte da imagem: https://americanfilmstudies.weebly.com/the-rise-of-the-star-system.html Acesso em 

10/04/2019. 

 

A imagem pública de Charles Chaplin é muito mais atrelada à criação da 

personagem. Neste caso, sua imagem consagrada pelo star system é a mítica criada em 

torno da personagem ficcional popularizada pelos filmes. Chaplin fortaleceu sua aura 

artística também por causa do cinema “não falado” da época, sua inteligência e talento 

físico corporal como ator é destaque. Durante as primeiras décadas do cinema, 

refletindo acerca de espeficidades da arte em desenvolvimento com transformações 

subsequentes pela tecnologia sonora e imagética118, a questão dos diálogos foi motivo 

para contendas cinéfilas nas rodas de cineclubes. Ismail Xavier (2017) discute sobre a 

idealização cega do “Chaplin-Club” no Brasil que tinha como objetivo defender o 

 
118 Para se aprofundar sobre o gênio de Chaplin e a repercussão de sua imagem-ícone como representação 

do cinema, consultar Xavier (2017). 

https://americanfilmstudies.weebly.com/the-rise-of-the-star-system.html%20Acesso%20em%2010/04/2019
https://americanfilmstudies.weebly.com/the-rise-of-the-star-system.html%20Acesso%20em%2010/04/2019
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cinema como arte, mas tinha no orgão oficial do clube, a publicação O FAN, um espaço 

de produção discursiva menos preocupado em defender o cinema mudo, sem o esforço 

devido de bons argumentos ou análises, em detrimento dos ataques ao cinema falado 

que surgia em torno de 1928.  

“Chaplin não cabe num jornal” reafirma o seu sentido: representa 

admissão de uma grandeza que, ao contrário de ser fato consumado 

antes dele, é um absoluto justamente instaurado. O silêncio de O FAN 

pressupõe aquilo que ele mesmo alimenta. O mundo já se curvara ante 

o gênio e já eram suficientes os hinos de glória de Canudo, Delluc e 

Faure. Delluc havia dito que Chaplin estava acima do cinema. O FAN 

cita sua frase reiteradamente. E acrescenta que, além de estar no alto, 

Chaplin é incomensurável. (XAVIER, 2017, p. 210 e 211). 

 

O sistema das estrelas fundamenta-se como espécie de racionalização da 

personalidade através do marketing. A incorporação de valores como simplicidade e 

generosidade do vagabundo Carlitos criado por Chaplin é aspecto motivador para 

identificação do público, assim como sua persona desajeitada mas cativante. O apelo 

popular de artistas do vaudeville, de onde saíram muitas celebridades do cinema na 

primeira década do século XX, pavimentou o caminho para comédias consideradas do 

tipo “pastelão”119 serem exploradas como um dos gêneros preferidos no início da 

indústria. Fato que levou os estúdios a protegerem e buscarem maior proteção sobre as 

imagens das estrelas dos seus filmes como mercadoria. Existem vários casos de 

apropriação indevida e plágio do personagem de Chaplin120, muitos artistas como 

Buster Keaton trilharam o mesmo caminho. 

Como já apresentamos acima, antes do estrelato, Charles Chaplin foi membro 

excepcional do British Music Hall e da trupe de vaudeville Kamo’s Speechless 

Comedian até começar a fazer filmes em 1911. Depois disso, com apenas seis anos, teve 

rápida ascensão e consagração profissional por vários motivos. Assim pôde usufruir de 

condições excepcionais em um meio coletivo, como ter uma posição privilegiada que 

permitiu sua autonomia criativa considerada rara até hoje na indústria. Estabelecendo-se 

como sócio e cofundador de um estúdio, United Artists, podia escrever, produzir, dirigir 

e estrelar seus próprios filmes. “Chaplin desfrutou de um grau de autoria individual que 

somente poucos cineastas jamais alcançaram. Chaplin ajudou a redefinir a ideia do 

 
119 O termo em inglês referente ao gênero é slapstick films 
120 Para saber mais sobre o caso de Chaplin versus Aplin, dentre outras ações jurídicas de direitos autorais 

nos EUA, ver DECHERNEY (2013) 
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cineasta, fazendo nascer a concepção mítica do diretor como artista solitário.” 

(DECHERNEY, 2013, p. 67. Tradução nossa121).  

 

 
Figura 2: O diretor Chaplin sem caracterização 

Fonte da imagem: https://variety.com/1977/film/news/charles-chaplin-dies-at-88-burial-in-switzerland-

1201343786/ Acesso em 10/04/2019. 

 

No Pós-Segunda Guerra, entramos em outra fase do cinema. Como já vimos 

anteriormente, a cultura cinematográfica se expande e são estabelecidas novas relações 

entre o cinema e o público. A imagem e silhueta de Alfred Hitchcock é uma das marcas 

autorais mais famosas do cinema. Suas aparições especiais nos filmes serão uma das 

questões tratadas nos subcapítulos a seguir como uma de suas marcas registradas.  

 

 
121 No original: Chaplin enjoyed a degree of individual authorship that only a few other filmakers have 

ever achieved. Chaplin helped do redefine the idea of the filmmaker, giving rise to a mithic conception of 

the diretor as lone artist. 

https://variety.com/1977/film/news/charles-chaplin-dies-at-88-burial-in-switzerland-1201343786/
https://variety.com/1977/film/news/charles-chaplin-dies-at-88-burial-in-switzerland-1201343786/


162 

 

Figura 3: Encontro de Hitchcock com sua representação 

Fonte da imagem: https://www.bfi.org.uk/news-opinion/news-bfi/lists/10-best-films-alfred-hitchcock-never-

made Acesso em 10/04/2019. 

 

O entretenimento tomou conta da realidade (WALKER, 2003). Hoje 

proliferam imagens de auto-projeção narcisística, principalmente através de selfies, que 

encapsulam certos traços característicos do “espírito do tempo” incorporados pelas 

pessoas como representação de si próprias para outrem mediante dispositivos 

midiáticos. Consideramos a perspectiva de Sonja Longolius (2016) sobre a estratégia de 

se tornar um autor como algo em constante construção para compreender a ideia do 

autor elusivo e alusivo, sugerindo ao mesmo tempo fugidez e referencialidade para 

pensar na figura autoral. A imagem do autor no texto, seja literário ou fílmico, não é 

aquela do narrador ou da pessoa em si, mas uma instância que compreendemos desde o 

princípio como constitutiva da imagem do cineasta. Tal noção sugere uma espécie de 

entidade incorporada por um sujeito que denominamos autor, partindo da premissa que 

existe um ato performativo entre a produção e a recepção da autoria.  

 

3.2.Performance autoral e auto-projeção do diretor de cinema nas mídias, o 

cineasta como superstar (1960 – 2010) 

 

Buscamos aprofundar uma reflexão sobre o culto à personalidade e a fabulação 

da celebridade criada pelo star system cinematográfico para discutir o desempenho de 

cineastas internacionais nas mídias. A partir dos anos 1960, a noção de autoria ganha 

https://www.bfi.org.uk/news-opinion/news-bfi/lists/10-best-films-alfred-hitchcock-never-made
https://www.bfi.org.uk/news-opinion/news-bfi/lists/10-best-films-alfred-hitchcock-never-made
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mais força no mercado cinematográfico, considerando a resposta dos americanos ao 

investimento dos europeus na figura do autor surgida na mesma época. Interessa-nos 

entender o capital de bens simbólicos criados em torno da imagem do autor de cinema, 

que tem repercussão nas mídias da comunicação social, destacando a construção dessa 

noção como marca cinematográfica com valor de troca e, muitas vezes, emprego 

comercial. Alinhamos esta perspectiva à auto-projeção do diretor de cinema de arte 

(RUGG, 2014) para uma melhor compreensão da noção de performance de autoria 

(SAYAD, 2013).  

Isso nos leva a refletir sobre a imagem do diretor considerado autor na história 

cultural do cinema. Um filme considerado de arte geralmente mobiliza uma demanda 

por empatia, ou involvimento intelectual do espectador, como algo que nos incita a 

pensar em um estado mental ou forma narrativa para o filme mediado pela criação dos 

desejos e imaginação humana. Em particular os filmes do cinema de arte parecem ter 

como projeto maior evocar no espectador um “sentido maior” para interpretação da 

narrativa como forma autoral. Esta representação depende da associação com uma 

pessoa em especial que detém uma visão sobre o filme. (RUGG, 2014, p. 26) 

Mark Betz relaciona uma recorrência nos filmes de autores europeus que 

vigora nos anos 1960. Trata-se da relação entre o cineasta e determinada atriz (ou um 

ator preferido, surgindo muitas vezes como uma espécie de alter ego) nos filmes. 

Listamos alguns nomes para essa aproximação de parceria entre atriz e autor. São 

exemplos, Roberto Rossellini e Anna Magnani ou Ingrid Bergman. Ingmar Bergman e 

Harriet e Bibi Anderson, Ingrid Thulin ou Liv Ullmann. Federico Fellini e Julieta 

Massina. Vittorio De Sica e Sofia Loren. Michelangelo Antonioni e Monica Vitti. 

François Truffaut e Jeanne Moreau. Luis Buñuel e Catherine Deneuve. (BETZ, 2009, p. 

142). Assim como a persona masculina é projetada em filmes de cinastas tão diversos 

quanto Pasolini, Antonioni, Tarkovski, Wenders, que trazem em suas obras uma espécie 

de autorretrato. Investindo sobre a imagem projetada de si-próprios, tanto em termos de 

auto-ironia quanto como pelo caráter narcisista, usam seus filmes como espécie de 

“fábula fílmica” que se servem de duplos ou alter-egos para reforçar projeções 

arquetípicas da masculinidade. Em nome do autor, e sob seu rótulo, consequentemente, 

pode-se esconder o artista, o filosófo luminoso, o homem de negócios neurótico, o bobo 

da corte, o viajante entre mundos, etc. (ELSAESSER, 2005, p. 49). 
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A persona masculina e os “problemas das mulheres” apontam reflexões para 

entender a subjetividade feminina. Para Rugg (2014), a busca por subjetividade da 

mulher serve em certos casos para identificar a misoginia de cineastas. Por exemplo, 

François Truffaut, Federico Fellini e Woody Allen mostram determinado interesse e 

compreensão de personagens femininas em seus filmes, embora não consigam escapar 

do viés machista em alguns momentos. Embora também reforcem determinados 

aspectos misóginos, Ingmar Bergman e Lars von Trier, por outro lado, fazem com que 

os problemas da subjetividade feminina sejam tratados com maior atenção. Trazendo 

um ponto de vista sobre a subjetividade feminina que problematiza questões a partir da 

incorporação do corpo feminino e de suas personagens, buscando compreensão da 

feminilidade através da própria mulher como sujeito. 

Pesquisadores, como Marilyn Blackwell escrevendo sobre Bergman, 

têm notado que esta aparente preocupação com a subjetividade 

feminina representa nada mais do que outra faceta de auto-construção, 

e na maioria dos casos, a posição feminina representada no trabalho 

desses cineastas listados acima é altamente vexatória, quando não 

colocada numa posição de torturada, alguém pode pensar em Gritos e 

sussuros de Bergman e Ondas do destino e Dançando no escuro de 

Lars von Trier. E nesta tortura, eu penso, o ato de transgressão com o 

uso de seus corpos e mentes em direção aos seus próprios fins 

criativos e econômicos podem achar uma forma de representação. A 

escolaridade voltada a autoras femininas, em contraste, pode jogar luz 

em algumas dessas questões exploradas aqui com o trabalho destes 

autores masculinos. (RUGG, 2014, p. 30). 

 

Estudos sobre autoria visual, criatividade e intencionalidade nas mídias 

elaborados por Grodal (et al 2005) nos guiam para interpretação dos filmes que 

apontam formas de agenciamento que intermedeiam a noção do autor. Segundo esses 

estudos, a experiência da narrativa pode ser incorporada também pelos atores e, por sua 

vez, vivenciada por espectadores quando estes entendem os conflitos dos personagens 

como parte intencional das preocupações dos autores. Isto significa dizer que visões de 

mundo do cineasta podem ser colocadas como intenções do autor através dos 

personagens na trama. A necessidade de autoprojeção do diretor nos filmes de arte 

retoma as nossas discussões para pensar na imagem forjada sobre a percepção do 

cineasta como único responsável pela criatividade artística e expressão pessoal de um 

filme.  

Uma das figuras centrais do cinema contemporâneo internacional, Pedro 

Almodóvar, serve como exemplo de autorreflexividade autoral. Seu filme Má educação 

(2004) trata da história do protagonista Enrique, como personagem que cria filmes a 
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partir de histórias de jornais, como se fossem histórias reais. Na abertura, ele recebe a 

visita de um homem que se apresenta como amigo de infância, e também primeiro 

amor, para relembrar sua história traumática envolvendo abuso sexual por um padre 

enquanto estudava em colegio católico. O visitante quer que Enrique produza sua 

história baseada a partir de um conto que escreveu, como ficção baseada em fatos reais. 

Enrique assim percebe que a história trata de suas descobertas sexuais e da lembrança 

do padre abusivo como experiência traumática reprimida. Este resumo do enredo sugere 

que misturamos interpretações da obra do diretor com temática recorrente do universo 

queer, associados ao fato do protagonista do filme ser gay como o cineasta, sobrepondo 

camadas subjetivas de interpretação sobre o personagem e o autor que começam a se 

misturar numa espécie de identificação biográfica. Sobre o questionamento da crítica 

acerca de algumas notas autobiográficas, Almodóvar respondeu que o filme Má 

Educação é muito pessoal, mas não autobiográfico. Com isto não quis dizer que a 

narrativa é sobre ele durante os anos de escola. Depois informou que o filme é 

autobiográfico, mas em um sentido mais profundo. “Sou eu por trás dos personagens, 

mas não estou contando a história da minha vida122”. (RUGG, 2014, p. 13). 

Outro exemplo seria o caso do personagem vivido pelo ator Léaud que 

representa Truffaut no filme Os incompreendidos. Seria o caso também do personagem 

vivido por Marcello Mastroianni no filme de Fellini, 8 ½ que trata de um cineasta que 

passa por um processo de bloqueio criativo durante a produção de um filme. Qual a 

diferença que essa informação traz para o espectador? (RUGG, 2014). Por um longo 

tempo, especialmente no cinema europeu, a imagem do cineasta assumiu a manta do 

artista modernista. De Rossellini a Godard, a construção sobre seus filmes e a imagem 

dos diretores vêm sendo relacionada a um gênio criativo.  

Eles são obrigados também a esculpir uma auto-imagem – o rebelde, o 

excêntrico, o desleixado, um fã caprichoso – e administrar essa 

imagem como uma marca comercial, ou eles têm que inventar para si 

próprios formas de resistência ou paranóia, quando o sistema não gera 

mais a fricção condutiva da criatividade que uma sociedade hostil ou 

um público ofendido constumava providenciar. (ELSAESSER, 2016, 

p. 34. Tradução nossa123). 

 
122 No original: I am behind the characters, but I am not telling the story of my life. 
123 No original: They are obliged either to craft a self-image  - the rebel, the eccentric, the slacker, the 

whimsical geek – and manage this image like a commercial Brand, or they have to invent for themselves 

forms of resistance or paranoia, when the system no longer generates the friction conducive to creativity 

that a hostile society or a ofended public used to provide. 
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Uma das imagens comuns no cinema é a do enfant terrible incorporada por 

cineastas provocadores. Entendemos que, para demonstração destas ideias, poderíamos 

recorrer a diversos exemplos de diretores de cinema, cujas trajetórias profissionais e 

imagens públicas corroboram nossa proposta, como já apontado antes. Entretanto, 

enfocaremos um caso singular como representativo desse conjunto de diretores, que, por 

características comuns em sua trajetória profissional/artística e sua repercussão 

midiática, podem ser categorizados como diretores-autores-estrelas de cinema. Nosso 

intuito é explorar aspectos da relação complexa entre obra e autoria como performance 

nas mídias, estabelecendo uma associação disso com os festivais e o cinema de arte por 

meio dos seus diretores como integrantes do star system. Elegemos o diretor Lars von 

Trier pelos seguintes motivos: apresenta um conjunto de obra delineado e uma 

originalidade criativa correspondente a um perfil de autor;  sua trajetória coincide com 

um plano estratégico traçado entre a construção de sua imagem como personagem e a 

polêmica envolvendo aspectos de produção e divulgação dos seus filmes; as 

controvérsias que suscita, ampliadas pelas mídias jornalísticas e de entretenimento, nos 

permitem formular articulações entre personalidade e obra, estrelato e vida polêmica 

das celebridades. 

Lars von Trier é um diretor-autor-estrela que exibe rebeldia em atitudes 

provocadoras e tem uma biografia124 com sinais de infelicidade, depressão, problemas 

com alcoolismo, drogas etc., imagem negociada com o público, que assimila esse 

pathos como narrativa. Desde antes do manifesto Dogma 95125, o dinamarquês tem sido 

figura notória nos festivais internacionais; sua obra navega entre princípios de um 

cinema de arte independente e forte flerte com o cinema mainstream. Este movimento 

que chamou atenção do mercado internacional cinematográfico, foi fundado no ano de 

1995 em Copenhagem, como atitude de diretores dinamarqueses liderados por von Trier 

e Thomas Vinterberg. A ideia central parte de um conceito direcionado a um suposto 

cinema realista, em termos de técnicas fílmicas mais naturais, estabelecidas mediante 

um conjunto de regras que são, na verdade um apanhado de “negações” opostas aos 

métodos sistematizados pelas produções hollywoodianas; por isso os filmes devem ser 

realizados apenas com recursos tecnológicos básicos do cinema (resumidos à câmera, 

captação de som, à edição) e técnicas elementares de filmagem, sendo dispostas como 

 
124 Para mais detalhes biográficos sobre von Trier, ver GRODAL, et al; 2004. 
125 Ver mais em: http://www.dogme95.dk/interviews/film-according-to-dogma/ Acesso em 10/04/2019.  

http://www.dogme95.dk/interviews/film-according-to-dogma/
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um “voto de castidade”. Dentre as normas, estão alguns aspectos assim classificados: a 

gravação deve ser em locação e não em estúdio; o filme não pode ter um “gênero”, o 

uso de música é permitido somente se estiver sendo tocada durante a cena como 

elemento no filme. Recursos sofisticados para conseguir melhor iluminação, por 

exemplo, estão proibidos. Assim como o uso de filtros em lentes, movimentação de 

câmera com dispositivos, e efeitos de pós-produção não são permitidos. A câmera deve 

ser usada à mão. O filme deve ter o formato acadêmico de 35 mm e o diretor não pode 

ter seu nome nos créditos. 

Lars von Trier logo abandonou seu manifesto de origem mais naturalista 

optando por um viés mais comercial. Nessa direção é possível constatar que há em sua 

obra elementos composicionais recorrentes dos filmes de arte, tais como associações 

líricas-formais, com simbolismos, procedimentos metanarrativos, e 

autorreferencialidade dentre outras características; enfim, como princípios estilísticos 

consagrados pelo cinema europeu, porém, misturados às convenções de gêneros do 

cinema americano. Principalmente do melodrama, como é o caso dos filmes que fazem 

parte da “Trilogia Coração de Ouro” (ELSAESSER, 2016, P 35), Dançando no 

escuro126 (2000) e Dogville (2003), protagonizados respectivamente pela cantora Bjork 

e a estrela de cinema Nicole Kidman. Existe uma aproximação entre profissionais do 

cinema que desenvolvem uma espécie de sinergia e marca registrada127 para o cinema 

autoral (diretor-autor-estrela) com filmes protagonizados por celebridades midiáticas 

(atrizes/atores-estrelas). Tal noção é vista também como elemento de estratégia do star 

system que influencia o mercado do cinema de arte, sendo elemento recorrente na 

história dos filmes lançados no circuito de festivais internacionais128. 

Mas o que parece ser o centro das atenções no cinema do dinamarquês são as 

polêmicas envolvendo sua personalidade, que estimula a discussão das relações entre 

vida e obra. Sua obra é marcada pela provocação como assinatura. Existem acusações 

de abuso de poder e misoginia contra o cineasta, o caso mais notório é o de Bjork129. 

Outro exemplo de polêmica está na repercussão da declaração feita há alguns anos por 

 
126 Filme vencedor em Cannes da Palma de Ouro, premiação maior do festival. 
127 Rugg (2014) discute essa questão como uma espécie de simbiose na compreeensão da performance 

que acontece entre atores-atrizes-estrelas e cineastas como parte da projeção do diretor de cinema de arte. 
128 Para maior aprofundamento da repercussão dos filmes lançados pelo circuito de festivais 

internacionais entre cineastas considerados autores-estrelas e seus protagonistas, ver Wong (2011) 
129 Para mais detalhes, ver reportagem: https://oglobo.globo.com/cultura/filmes/bjork-lista-episodios-em-

que-teria-sido-assediada-por-lars-von-trier-21955880 Acesso em 10/12/2018. 

https://oglobo.globo.com/cultura/filmes/bjork-lista-episodios-em-que-teria-sido-assediada-por-lars-von-trier-21955880
https://oglobo.globo.com/cultura/filmes/bjork-lista-episodios-em-que-teria-sido-assediada-por-lars-von-trier-21955880
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Lars von Trier no Festival de Cannes de 2011, na ocasião de lançamento do filme 

Melancolia130 (2011), que o converteu em  simpatizante nazista segundo a mídia e 

persona non grata para o festival, resultando em sua expulsão e banimento por anos. 

“Conhecido pelo gosto por polêmicas, von Trier pediu desculpas horas após a entrevista 

coletiva na qual se referiu a Israel como um ‘pé no saco’ e afirmou ‘compreender’ 

Hitler”131. O autor chega a criar uma imagem mítica sobre si próprio que soa como auto-

inventada (CORLESS; DARKE, 2007, p. 115). A jornalista Raquel Carneiro132, durante 

cobertura do festival de Cannes em 2018, assim se referiu ao último filme A casa que 

Jack construiu133: “o novo filme de Lars von Trier é bem Lars von Trier, por assim 

dizer. Aos familiarizados com a obra do controverso cineasta dinamarquês, sabe-se que 

ele é afeito a cenas fortes e que mergulha sem pressa no vazio da violência”.  

 

 

Figura 4:Exposição de Lars von Trier como persona non gratta em Cannes 

 
130 Apesar da expulsão do diretor, o filme continuou na competição da mostra principal. Levando o 

prêmio de melhor atriz para Kirsten Dunst. 
131 Trecho extraído da matéria intitulada: Cannes declara von Trier ‘persona non grata’ após citação 

nazista, publicada no portal G1. http://g1.globo.com/festival-de-cannes/2011/noticia/2011/05/cannes-

declara-von-trier-persona-non-grata-apos-citacao-nazista.html Acesso em 10/11/2018. 
132 Excerto de matéria da revista Veja, com título: “Lars von Trier, para variar, causa polêmica em 

Cannes”. Disponível em: https://veja.abril.com.br/entretenimento/lars-von-trier-volta-com-nova-

polemica-ao-festival-de-cannes/ Acesso em 10/11/2018. 
133 O retorno do cineasta ao festival de Cannes gerou polêmica, não pela presença ou por causa das 

declarações de von Trier para a imprensa; desta vez o filme exibido “em caráter fora de competição”, 

causou reação polarizada da imprensa internacional pelos excessos da violência imagética. Relatos 

contam que boa parte das pessoas presentes na exibição debandou da sessão por desconforto causado 

pelas imagens grotescas, enquanto o público que resistiu até o final acabou por ovacionar o filme. Ver 

reportagem: https://www.msn.com/pt-br/cinema/noticias/a-violência-explícita-de-lars-von-trier-causa-

deserções-em-cannes/ar-AAxko7u Acesso em 20/04/2019. 

http://g1.globo.com/festival-de-cannes/2011/noticia/2011/05/cannes-declara-von-trier-persona-non-grata-apos-citacao-nazista.html
http://g1.globo.com/festival-de-cannes/2011/noticia/2011/05/cannes-declara-von-trier-persona-non-grata-apos-citacao-nazista.html
https://veja.abril.com.br/entretenimento/lars-von-trier-volta-com-nova-polemica-ao-festival-de-cannes/
https://veja.abril.com.br/entretenimento/lars-von-trier-volta-com-nova-polemica-ao-festival-de-cannes/
https://www.msn.com/pt-br/cinema/noticias/a-violência-explícita-de-lars-von-trier-causa-deserções-em-cannes/ar-AAxko7u
https://www.msn.com/pt-br/cinema/noticias/a-violência-explícita-de-lars-von-trier-causa-deserções-em-cannes/ar-AAxko7u
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Fonte da imagem: http://thestudioexec.com/lars-von-trier-alcohol-tastes-good/ Acesso em 20/04/2019. 

 

Sexo e violência estão constantemente presentes nos filmes de von Trier. O uso 

de imagens violentas e apelo à sexualidade é um artifício comum empregado 

simultaneamente como provocação artística e estratégia publicitária, consistindo em 

uma aproximação à transgressão estética e moral do cinema pornográfico ou pornô. São 

exemplos na obra de von Trier: Ninfomaníaca, vol. 1 (2013) e vol. 2 (2013), Anticristo 

(2009) e Os Idiotas (1998). O tema da sexualidade nos festivais e nos filmes sempre fez 

parte do porvir histórico dos eventos, abordado geralmente com seriedade intelectual e 

trazendo inovações estéticas, confrontações políticas e discussões filósoficas, de modo a 

provocar reação da platéia. Frey (2016) trata desta temática em estudo sobre o cinema 

de arte extremo e a retórica transgressiva da cultura de cinema de arte atual, o que 

descreve como um ciclo normatizado de transgressão chancelado pelo circuito, pois 

historicamente não existiria festival sem filmes polêmicos, como já apontado antes. 

O desafio às convenções e o tensionamento são marcas do cinema autoral 

como forma de distinguir-se do padrão de censura134 do modelo de cinema americano 

influenciado desde a época do Código Hays135, em meados do século passado. Este 

código se refere a uma série de normas morais que vigoraram durante as décadas de 

1930 a 1960 no sistema de produção hollywoodiano, nem sempre bem-sucedidas, com o 

papel de censurar e coibir a abordagem sobre sexo e violência. Em 1968, o Código Hays 

foi desativado. Com as mudanças sociais, culturais, políticas e econômicas que 

acompanharam o porvir histórico, e atendendo às necessidades da indústria à época, este 

sistema regulatório fundado pela MPAA (Motion Picture Association of America -

Associação de Produtores de Cinema da América), passou a atuar mais como um 

sistema classificatório destinado à classificação indicativa de faixa etária para os filmes. 

Com este exemplo do diretor de cinema dinamarquês buscamos abordar uma 

reflexão sobre o culto à personalidade e a fabulação da celebridade criada pelo star 

system cinematográfico, relacionando tais questões ao conceito de “performance de 

autoria” (SAYAD, 2013), para formular discussões sobre o desempenho de cineastas 

 
134 Para maior aprofundamento das questões sobre legislação e censura de filmes distribuídos em alguns 

países, tendo como referência órgãos nos Estados Unidos (MPAA) e Reino Unido (BBFC), e os 

processos de interpretação das regulações de leis e comércio, consultar Frey (2014). 
135 Ver mais em: https://www.mpaa.org/who-we-are/ Acesso em 20/04/2019 

http://thestudioexec.com/lars-von-trier-alcohol-tastes-good/
https://www.mpaa.org/who-we-are/
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internacionais nas mídias. Sugerimos uma abordagem sobre como este sujeito 

denominado autor no cinema se expressa. Será através de pensamentos ou um estilo que 

caracteriza suas obras? Apesar do reconhecimento das contradições ligadas ao tema, 

considerando que “o universo da autoria aparece como o universo da mesmice” 

(BERNARDET,1994, p. 36), pois o autor se repete incessantemente, depurando seus 

temas. Longe de valorar negativamente esta característica, busca-se compreendê-la em 

sua dinâmica elaborativa. Questionamos por que essa construção de dimensão cultural e 

simbólica, a partir da consolidação dos discursos da crítica e estudos de cinema em 

torno do autor, surge como autoridade para falar dos filmes. É apenas mais uma 

invenção cultural de ordem retórica, e produção de sentido, nesse período de 

“estetização do mundo” na dimensão imaterial de consumo (LIPOVETSKY e 

SERROY, 2015), com reforços consideráveis de valores mercadológicos e 

institucionais? 

Um cineasta que se prepara para realizar seu primeiro longa-metragem 

de ficção pode dizer que vai fazer um filme de autor, e ninguém se 

admira. O autor aparece como uma aquisição definitiva, pois talvez 

seja exatamente esse um sintoma de que o autor não vai bem. O que o 

conceito ganhou em extensão, perdeu em profundidade; sua 

familiaridade, naturalidade, obviedade, correspondem à sua perda em 

criatividade e poder de polêmica, tanto em nível de produção como de 

crítica. Os novos autores, que eventualmente despertam, estão cada 

vez mais submetidos a um processo de guetificação, que não consegue 

fazer escapar mesmo os que consigam renome internacional 

(BERNADET, 1994, p. 154). 

 

Para além da repercussão do autor na história cultural, as imagens do cinema 

são fundamentais para a construção do imaginário. Todos devem lembrar quantas cenas 

de seus filmes preferidos já se misturaram com suas próprias memórias afetivas e 

emocionais. Se o cinema é a mais tecnológica das artes, como entretenimento estabelece 

inovações técnicas com padrões em evolução. Por causa de facilidades proporcionadas 

pelos meios digitais, amplia a formação cultural e desperta possibilidades criativas que 

estimulam atividades profissionais e amadoras. Com a oportunidade de extensão na 

internet, tanto o cinema quanto a publicidade em si transforma-se em produto cultuado, 

apropriada por fãs na (re)criação da cultura de entretenimento, muitos fazem bricolagem 

como exercício criativo e hobby. Exemplos a considerar são trailers e cartazes como 

peças cruciais para divulgação. 
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3.3.Consumo cinéfilo e o autor como commodity cultural: paratextos 

cinematográficos e hype da autoria (1980-2010) 

 

Nos estudos de cinema, o conceito que permanece como campo de força em 

torno do autor é o de cinefilia (BAECQUE, 2010), o amor ao cinema, que ganha 

contornos com o passar dos anos. A primeira versão cinéfila foi declarada morta pelo 

saudosismo e melancolia – por causa da perda da aura da sala escura e do ideário 

construído na experiência coletiva. Tendo em vista uma substituição cultural que 

aumentava exponencialmente a oferta de filmes em formatos comerciais, auxiliado pela 

aproximação com novos suportes tecnológicos, com a chegada dos filmes vistos em 

videocassete. Com isso, a relação de consumo dos espectadores e a conjugação entre 

publicidade e o meio cinematográfico ganhou novas formas. 

A cinefilia clássica questionou esse aumento de filmes dominados pelas 

tendências de mercado, e a subsequente sanha de consumo, como sinais de uma cultura 

decadente, na mesma tonalidade retórica dos frankfurtianos. Em contrapartida, a 

individualidade e privacidade desenvolvidas com a tecnologia ampliou o hábito de ver 

filmes em casa e reforçou a impressão de uma cultura ditatorial e isolacionista. Embora 

toda uma geração cultivada em 30 anos, no pós-guerra, lamente a perda de contato com 

a sala escura, e o ritual que desperta uma relação maior que a vida, novas considerações 

foram estabelecidas a partir dos anos 1980, com a chegada do Video Home. Retóricos 

da lamentação negligenciaram a segunda geração cinéfila – ainda viva, em ensaios, com 

a chegada do VHS e, posteriormente com DVD e Bluray. Estudos de comunicação, 

cinema e artes se tornaram os maiores beneficiados nessa relação. Recursos de pause, 

fast-forward e rewind foram acréscimos valiosos para essas leituras. Como já apontado, 

a primeira geração ficava limitada às exibições nas salas e quase sempre analisava os 

filmes com a primeira impressão diante da obra. Os saudosistas apregoaram a facilidade 

de acesso e consumo fácil em detrimento da perda de memória. 

Por isso se faz necessária uma breve revisão sobre a história das origens do 

DVD, tal como apresentada por Mark e Deborah Parker (2011). Para contextualização 

sobre a chegada e as mudanças do video-home, leia-se, acesso privado aos filmes, 

ressaltamos que o DVD apareceu em 1997 e as fitas em VHS foram lançadas até 2006. 

Segundo pesquisa, a mais alta taxa de penetração no mercado foi dada pelo formato do 

DVD, que em cinco anos alcançou os lares americanos adaptando-se a nova tecnologia. 

Ainda que os executivos de Hollywood tenham resistido inicialmente ao formato, 
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reprisando o mesmo comportamento na época do desenvolvimento da tevê, e nos anos 

1980 com o VHS, trazendo desconfiança e insegurança ao comércio cinematográfico já 

estabelecido. O que depois ficou configurado como um novo modo de explorar o 

negócio do cinema na obtenção dos lucros. Essa preocupação sempre foi pautada por 

questões comprometidas pelas ameaças aos dividendos corporativos, com a retenção das 

leis de copyright e o controle empresarial sobre os produtos. A proliferação de material 

complementar aos filmes também gerou problemas para os executivos da indústria, 

ocasionando em rearranjos contratuais para divisão de lucros entre estúdio, atores, 

produtores, diretores e roteiristas (PARKER, 2011, p. 3). 

Isso também nos remete às transformações ocasionadas pela percepção da 

imagem cinematográfica originária em celulóide, e consequente desenvolvimento da 

percepção estética ocasionada pelos suportes tecnológicos, como por exemplo, na 

transferência da fita magnética para arquivos digitais na atualidade. Com este intento, 

Mark e Deborah Parker (2013) consideram conceituações de Lev Manovich (2002), 

sobre a linguagem das novas mídias, para descrição das implicações do formato digital 

na compreensão das mudanças socioculturais da recepção do cinema. Manovich (2002) 

estabelece a linguagem das novas mídias a partir de cinco princípios: representação 

numérica; modularidade; automatização, variabilidade e transcodificação. Tais 

elementos apontam diferenças características entre as mídias analógicas e digitais. Os 

dois primeiros manifestam a dependência das nova mídias pela 

informática/computação. A representação numérica das informações binárias e a 

modularidade delineiam o curso no qual as mídias atuais são programáveis.  

O primeiro princípio, da representação numérica (MANOVICH, 2002), nos 

lembra que o filme visto em DVD ou Bluray é uma cópia digital que resulta de funções 

matemáticas aplicadas por funções binárias, e está sujeita a manipulações 

algorítmicas136. Por isso, pode apresentar várias conjugações informativas. O disco do 

DVD reflete as transformações do analógico para o digital. Com isso expande a 

capacidade técnica para conter mais informação que é mediada pelos princípios da 

representação numérica em informações e modularidade. A experiência da interface do 

 
136 A interferência dos algoritmos na cultura digital é um dos pontos mais discutidos atualmente pela 

questão dos dados que servem como mapeamento do comportamento das pessoas para as empresas. Estas 

começam a selecionar informações a partir dos rastros digitais feitos pelas escolhas pessoais. Seja em 

pesquisas no Google, ou por intermédio das opções dos usuários quando clicam para assistirem a um 

filme nos serviços em streaming.  A indústria tem usado as informações para selecionar e oferecer aquilo 

que o consumidor costuma “querer ver”. Com isso, tanto a noção de curadoria, quanto a própria liberdade 

criativa para produção dos filmes são transformadas. Ocasionando em uma cultura regida por 

informações rastreáveis e mais facilmente manipuladas. 
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menu do disco, por exemplo, não à toa se assemelha à tela do computador, permitindo 

aos espectadores interagir com ícones para escolhas e opções de navegação entre o 

filme, cenas, material extra etc. O formato Bluray trouxe ainda melhor performance 

tecnológica e maior capacidade de armazenamento (PARKER, 2013, p. 5). 

A geração de cinéfilos surgida nos anos 1980, em consonância com os efeitos 

da cultura arrasa-quarteirão - blockbuster -, desenvolveram novos cultos, como dos 

filmes B, que estabeleceram métodos de distribuição e consumo de filmes por nichos e 

gêneros, impensados na época do produto tradicional nas salas e eventuais exibições nas 

tevês. Essa segunda geração cinéfila se torna especialista em gêneros e subgêneros, com 

produtos formatados ao seu gosto. Desperta a cultura de filmes “de locadoras”, isto é: 

produtos que prescindem do lançamento em cinema, sendo filmados diretamente para 

serem comercializados e vistos em videocassete; desta maneira, surgem novos 

consumos que subvertem a estética hegemônica137, como também delineiam novas 

formas de distribuição para os filmes. Algo que os serviços em streaming levarão para 

outra dimensão, com filmes tendo lançamento imediato (desestabilizando a imposição 

da indústria com o modelo tradicional da primeira exibição acontecer nas salas de 

cinema) para alcance global. Aumenta a oferta de filmes alternativos, inclusive prolifera 

a indústria de filmes pornográficos e o mercado dos filmes de gêneros e sub-gêneros.  

A tecnologia do VHS, e posteriormente com o DVD, trouxe a domesticação de 

obras consideradas cult (MATHIJS; SEXTON, 2011), o que favoreceu maior acesso à 

obras raras, desenvolvendo novos sistemas de classificação, seleção e valor cultural. 

Nesta discussão, nos interessa refletir sobre como os discursos das tecnologias 

midiáticas despertaram e também cultivam um senso de pertencimento ao mundo dos 

connoisseurs de cinema que (re)negociam valores estabelecidos para os filmes 

mediados pela indústria midiática. Ocorrem mudanças na cultura cinematográfica com a 

expansão dos multiplexes, declínio das salas de arte, redistribuição de suportes para a 

escrita cinéfila, instituição definitiva do autor como grande marca - grife, assinatura - 

para o processo de elaboração da promoção de um filme em termos de mercado. Enfim, 

a noção de autoria no cinema serve como um constructo da crítica e também é mediada 

como estratégia publicitária. Considerando que esta ideia permanece com seus traços 

 
137 É interessante pensar na capacidade estética do cinema a partir da evolução de recursos tecnológicos. 

Da chegada do som nos anos 1930 ao Dolby digital da atual geração tecnológica, e do Cinemascope nos 

anos 1950 até o Imax nos dias de hoje, as disposições tecnológicas incidem sobre percepções da 

linguagem e capacidade do meio para compreender sua dimensão como alcance estético. Salientamos que 

tanto o vídeo como os modos de ver filmes em streaming trouxeram maior capacidade de refletir sobre o 

estatuto da imagem e som como experiências estéticas. 
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distintivos em um mercado de bens simbólicos, isso nos leva a refletir sobre o conceito 

de cinefilia como objeto de estudo numa chave de quatro perspectivas: (1) como 

contextualização de fenômeno político e cultural; (2) um modo de fantasia psicossocial; 

(3) um gênero literário - a crítica; (4) e um estilo de vida. O espírito cinéfilo condiz com 

o respeito altruísta de querer salvar os incautos diante da supremacia cultural de 

mercado.  

A percepção de variados nichos cinéfilos é revigorada nos anos 1970 e 1980, 

partindo (in)diretamente das tecnologias de acesso aos filmes no âmbito privado. Seja 

por conta do sucesso de filmes populares lançados diretamente para as videolocadoras, 

isto é, superando a necessidade de lançamento nas salas de cinema, com filmes de ação 

e ficção científica que evocariam posteriormente a atenção dos “autoristas vulgares”;  

ou ocasionada pela facilidade de aproximação com filmes raros, que reforçam a aura e o 

desdobramento das diferentes vertentes de filmes cult138, dentre outros derivados do 

cinema underground (midnight movies, avant-garde, exploitation, camp etc). Tais 

gêneros, por sua vez, destacam-se por causa do reconhecimento dos filmes de autores 

como Dario Argento, David Cronemberg, David Lynch, John Carpenter, para citar 

apenas alguns nomes que se tornaram referência. Estes cineastas percorreram trajetórias 

parecidas, saindo do circuito de filmes independentes, com forte apelo às convenções do 

cinema de gênero, e tornaram-se renomados autores do cinema mundial. A repercussão 

internacional desses autores se deu pela possibilidade de distribuição em home video. 

Por exemplo, o lançamento do filme A montanha sagrada de Alejandro Jodorowsky, 

curiosamente financiado por John Lennon, teve exibição em Cannes no ano em 1973, 

mas não teve boa distribuição, pois ficou restrito ao circuito de festivais e algumas salas 

de cinema de arte. A raridade agregou à sua narrativa mítica uma condição material 

simbólica de aura cult para produção de sentido. O filme se tornou uma lenda como 

obra pouco vista, até se espalhar mundialmente por causa do lançamento em DVD no 

ano de 2007 a partir dos Estados Unidos. (MATHIJS; SEXTON, 2011, p. 29). 

Reconhecemos que o maior acesso ao produto fílmico gera também fetichismo 

consumista na aquisição de mídias para colecionadores, sendo sinais de uma forte 

demanda de público diante de oferta corporativista. Tal prática diz muito aos nossos 

contemporâneos, tendo em vista o excesso de informação e imagens que assolam a 

atualidade. O hábito de colecionar filmes foi facilitado com a venda das cópias em 

 
138 Para saber mais sobre a classificação e história do conceito cult, ver MATHIJS; SEXTON (2011). 



175 

DVD,  algo que fez surgir um novo tipo de colecionismo cinéfilo. Até a tecnologia do 

DVD se popularizar, os colecionadores de filmes estavam restritos ao público mais 

elitista, quase como uma instituição arquivista restrita aos poucos indíviduos com maior 

poder aquisitivo, pelo acesso aos equipamentos como projetores de cópias em 8mm, 

16mm e 35mm, e, especialmente às obras raras. O DVD torna a aquisição da 

“propriedade” da cópia de um filme algo mais comum, trazendo a impressão consumista 

de algo mais democrático no acesso aos filmes. Fato que estimula a retórica de distinção 

dos produtos fílmicos com valores artísticos culturais revisitados, assim como a 

transformação dos filmes em objetos de consumo personalizados pela indústria. O 

mercado publicitário desdobra sua retórica com termos-rótulos, tais como: “edição 

especial para colecionador”, “clássico instântaneo”, ou filmes “remasterizados”, 

“restaurados”, e/ou com “corte definitivo do diretor”, etc.  

O mercado também reposiciona seus produtos (re)definindo categorias como 

“clássicos” ou “raridades” que remetem à distinção canônica e também a objetos 

pessoais colecionáveis. Um corpo que cai (1958) de Alfred Hitchcock se torna uma 

“obra-prima” que pode ser adquirida e apreciada com mais detalhes sobre a produção, 

ou Alien, o oitavo passageiro (1979) de Ridley Scott, se torna um clássico instantâneo 

que merece ser explorado através do material extra contido no disco, oferecendo 

pequenos documentários que demonstram o processo de criação dos efeitos especiais 

etc. A retórica mercadológica apela para condição de raridade e exclusivismo, 

reinstituindo noções relacionadas à “aura” artística em artigos “deluxe”, reprogramados 

para uma experiência com som surround do home theater, com tecnologia amplificada 

pelo alto padrão de reprodução audiovisual, potencializando o filme como objeto de 

consumo que reúne aspectos colecionistas ligados ao valor cultural de experiência 

estética/tecnológica. (KLINGER, 2006, p. 86). 

As tecnologias que possibilitaram ver e rever um filme infinitamente também 

trouxeram vantagens aos estudos de cinema. Especialmente pelo formato consagrado de 

material bônus dos DVD’s e Bluray’s. O aporte para análises das condições de produção 

em making-of, mini-documentários e outras informações extras, refletem sobre os 

filmes a partir do contexto de sua produção e recepção. O formato dos discos incorpora 

uma experiência que oferece algo mais do que o próprio filme/obra para fruição do 

espectador. Abrem-se oportunidades para o conhecimennto de vários aspectos dos 

bastidores, contextualizando informações que podem ser usadas por estudantes e 

pesquisadores de cinema que acarretam em maior compreensão do próprio meio. O 
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filme é tomado como objeto de estudo e formato para seu criticismo. Isto é, a produção 

de sentido derivado dos materiais extras em um disco sugere uma reflexão densa sobre a 

obra constituída na cultura cinematográfica.  

A contextualização histórica da cinefilia ora apresentada tem a intenção de 

delinear o futuro dessa cultura, em vez de reforçar a retórica nostálgica e reacionária 

sobre a condição atual de fragmentação informacional e do amadorismo, em 

contraponto à desvalorização profissional da crítica. Embora esta discussão se estenda 

aos problemas enfrentados pela imprensa no novo milênio e seus efeitos econômicos e 

sociais, concomitante a tudo o mais transformado pela cultura digital. Por isso, é 

relevante reconhecer os fundamentos culturais e históricos particulares que permanecem 

entre a cinefilia clássica e a configuração no meio on-line. 

O objeto histórico “cinefilia” oferece essa possibilidade de 

significação com generosidade: a cinefilia é sem dúvida uma cultura 

construída em torno do cinema, um cruzamento de práticas 

historicamente contextualizadas, atitudes historicamente codificadas, 

tecidas em torno do filme, de sua visão, de seu amor e de sua 

legitimação (BAECQUE, 2010, p. 39).  

 

Se a primeira cinefilia surgiu em um contexto de escassez, seu amor aumentou 

pela dependência do caráter fugidio e evanescente dessa paixão. Para a atual 

configuração cinéfila, ver filmes e discutí-los é saber das opções, aparentemente 

infinitas. Proliferam gostos e tipos de cinema, por isso, as pessoas estão mais 

conscientes da história cinematográfica. Apesar de ataques contra a parcela alienada 

dessa cultura. O alcance do cinema de nichos, com sua participação mais ligada ao 

desdobramento da cultura mercadológica, traz a impressão da perda de autoridade, 

embora talvez seja uma reinstalação do poder econômico. Entretanto, esse estímulo da 

cultura participativa (JENKINS, 2009) e de fãs, convive com uma cultura vívida que 

discute a crítica, o cinema em todas as suas manifestações, e nos fornece opiniões 

valorosas (ROSENBAUM; MARTIN, 2003). 

Fundamentos da cultura cinematográfica, forjados no século passado, são 

mediados por novas tecnologias, quando vemos em comunidades digitais manifestações 

relacionadas ao cinema que estabelecem esquemas de percepção e apreciação para os 

filmes. Atuais modos de consumo nas artes também reconfiguram a experiência estética 

do espectador nessa era do capitalismo artista (LIPOVETSKY e SERROY, 2015) e 

reforçam aspectos culturais e mercadológicos relacionados ao cinema. As novas mídias 

transformaram as atividades artísticas-profissionais em sua relação com o público. Para 
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além do desdobramento da assessoria de marketing nessas mídias, coexiste a 

possibilidade de acesso às informações mundiais.  

No século XXI, surge a mais nova configuração cinéfila, com o desdobramento 

da nova cinefilia ou cibercinefilia (BALCERZAK; SPERB 2009). Sendo formatada por 

todas as vantagens do ciberespaço, com hiperlinks para outras leituras, que exploram 

formatos variados de recursos audiovisuais e ilustração imagética para a crítica. Sobre 

essa atividade, podemos questioner: qualquer indivíduo pode ser um crítico hoje, o 

criticismo nas artes se tornou mais democrático? Mesmo sem institucionalização ou 

experiência profissional? Atualmente, a polifonia e a dispersão estabelecem modelos, o 

que soa irônico, diante de aficionados cada vez mais sedentos por informação. Como 

reconfiguração de um modelo crítico que exercia maior influência, quando prevaleciam 

tevês e impressos, Blogs, Twitter e congêneres revolucionaram métodos da crítica, com 

resenhas de 140 caracteres, recursos audiovisuais, troca de arquivos e informação 

globalizada e instantânea. Além de apresentar novas práticas ritualísticas em fóruns, 

compartilhamento de arquivos de tecnologia peer to peer e streaming. 

Atualmente, em decorrência das transformações ocasionadas pelo meio digital 

nas redes sociais, com oferta de aplicativos e outros desdobramentos tecnológicos que 

incidem na infraestrutura política, econômica e em todas as esferas da vida social, tanto 

o cinema, quanto as narrativas seriadas da tevê e streaming, bem como a publicidade e 

propaganda, mesmo adaptada às tendências e exigências do momento, fundamentam-se 

por valores tradicionais, com a revitalização do uso de storytelling, desdobrando-se em 

sofisticadas narrativas, além da necessidade do conceito criativo como base para a 

marca que se faz referência. “Aumentam-se as possibilidades de plataformas, 

multiplicam-se as mídias, e tudo o que as histórias precisam fazer é aprender a circular 

por todas as estradas. Em outras palavras, se banquetearem com a realidade transmídia” 

(XAVIER, 2015, p. 261). 

Em relação ao público em geral e especializado, nota-se maior engajamento 

com a cultura do meio on-line, nos termos da crítica de cinema e cinefilia que hoje é 

considerada mais “ativista” e “participativa”. Acima de tudo, o caráter de reformulação 

nesse terreno da cultura cinematográfica perpassa modos de existência e aspectos de 

fruição estética, marcadas pela diversidade e intensidade na busca por um conhecimento 

do mundo. Corroborado pela abordagem do cinema contemporâneo mundial que 

privilegia a constituição de olhares sensíveis e críticos, a ocasião faz sobressair, como 

nos indica Prysthon (2014, p. 151): 
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Uma sensibilidade coletiva cada vez mais interessada, engajada e 

ativa na constituição de cultura fílmica total. Se por um lado, 

proliferam revistas mais comerciais e blogs amadores (jovens 

cinéfilos, revistas universitárias e às vezes veículos ligados a lojas e 

videolocadoras), por outro aparece um conjunto de sites (seja na 

forma de revistas, seja como blogs) no qual a crítica de cinema 

exercida tende a ser muito mais sofisticada e densa que a da mídia 

mainstream. Muitas vezes tais publicações privilegiam um olhar mais 

acadêmico sobre os filmes, sendo vários de seus colaboradores 

professores e pesquisadores de Universidades. Parece-nos no mínimo 

irônico que esse momento tenha sido precedido pelos apocalípticos (e 

ainda persistentes) anúncios da morte do cinema. E se estamos 

permeados por uma espécie de banalização do olhar, de 

mercantilização total da imagem, pelo excesso de arquivos, bytes e 

links, por outro lado, o cinema e a cinefilia cada vez mais se revelam 

lugares de resistência, espaços onde a diferença pode emergir 

territórios propícios e férteis para o florescimento de um verdadeiro 

ímpeto crítico. 

 

Em contraponto às forças democráticas, surgem novas vozes, sem necessidade 

de mediação, dentro da batalha entre profissionais e amadores. Parece inócuo falar da 

morte da crítica no momento em que qualquer um parece ser um crítico. Empresas 

midiáticas se reorganizaram, enquanto novos meios se consolidam, nessa longa etapa 

transicional, especialmente na reformatação da crítica, persistem problemas de ordem 

econômica e social na sedução de leitores acostumados com a gratuidade e dispersão 

informacional na internet (FREY; SAYAD, 2015). Diante das discussões sobre a perda 

de autoridade da crítica ou mesmo da morte do cinema, este estudo mira o fato de que o 

cinema não é instituição monolítica, pois está evoluindo como linguagem e sua 

capacidade de alcance para o público, tendo sua estruturação descentralizada e 

reconfigurada pela internet.  

Observa-se aqui a constituição de um pensamento plural sobre o cinema como 

parte dos discursos dispostos a amplificar a ressonância das obras interpretadas. O que 

esta ideia sugere é o restabelecimento de suportes para a expressão cinéfila e a 

visibilidade da crítica, paralelas ao regime de opinião pública midiática, que a internet 

propicia. A tarefa da crítica, especialmente a que assume sua porção cinéfila, é a de 

proteger obras-primas da incompreensão, ou negligência, das massas. Daí a necessidade 

da sutileza para também ser autocrítica e resguardar sua responsabilidade pedagógica. 

Isto pressupõe influência abrangente de uma proposta considerada problemática: os 

pressupostos de autoria sobre um filme lançados pela crítica no século passado.  

A discussão sobre cinema em plena reformulação dos meios de comunicação 

contemporâneos envolve não apenas a atual geração cinéfila, mas como se qualifica e 
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quais perspectivas, valores e funções que a crítica representa em um campo de 

conhecimento. O conflito é claro: como distinguir a crítica relevante das reflexões 

amadoras? Acredita-se em uma cinefilia renovada em relação às possibilidades da 

crítica e de acesso aos filmes com o advento digital. É fácil confundirmos facilidades 

virtuais com novos modos de ver, experimentar e escrever sobre filmes. Muitos dos que 

escrevem no meio digital desafiam velhos dogmas das teorias de cinema. Nenhum meio 

artístico cresce sem crítica. Ressaltam-se estratégias de mercado, tanto da cultura 

mainstream ou alternativa, para o lançamento de filmes, com o marketing dirigido pela 

bandeira de ser um filme de autor. 

Adentramos a era do capitalismo artista que estabelece o triunfo da arte para o 

mercado com o funcionamento “hiperbólico” das indústrias criativas. Destacando a 

ambição estética que incide sobre as profissões, com seus termos chiques, como por 

exemplo, ao tratar de Steve Jobs pela alcunha de “artista visionário”. “A arte se tornou 

um instrumento de legitimação das marcas e das empresas do capitalismo” 

(LIPOVETSKY e SERROY, 2015, p. 29). Depois da emancipação dos artistas e a 

autonomia das instituições legitimadoras da arte, com suas instâncias de seleção e 

critérios bem definidos, o período no qual vivemos apresenta versões diferentes de 

estilo de vida relacionada à experiência estética, com a instalação da última fase de 

estetização do mundo. 

Com o triunfo do capitalismo artista, os fenômenos estéticos não 

remetem mais a mundinhos periféricos e marginais: integrados nos 

universos de produção, de comercialização e comunicação dos bens 

materiais, eles constituem imensos mercados modelados por gigantes 

econômicos mundiais. Acabou-se o mundo das grandes oposições 

insuperáveis – arte contra indústria, cultura contra comércio, criação 

contra divertimento: em todas essas esferas, leva a melhor quem for 

criativo (LIPOVETSKY e SERROY, 2015, p.27). 

 

Os cânones da nova cinefilia são outros. Não se trata mais de um ato 

ecumênico como na primeira encarnação ou da reestruturação de gêneros 

cinematográficos como efeitos das demandas mercadológicas. Hoje, a cinefilia trata de 

não ter limites na fruição das obras, de investir na pluralidade cultural e comunicativa 

sobre os filmes. No florescimento da cultura dos fãs (JENKINS, 2009), a ideia surge 

como desdobramento do mercado criado durante a segunda geração cinéfila. Isto diz 

respeito à coexistência de tipos cinéfilos que ganharam novas camadas pelo movimento 

incomparável de generosidade na troca de dados que acarreta em uma discussão plural 

além do cinema, olhando para o panorama e status atual do audiovisual (narrativas 
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seriadas da tevê e em streaming) que nos últimos anos vêm se desdobrando pela 

internet. A cinefilia não é mais uma prática de escritura voltada apenas aos filmes e o 

ato de compartilhar uma experiência estética, mas uma postura que se preocupa com a 

recepção e os diversos tipos de afetos individuais ligados à cultura audiovisual. Se a 

pluralidade, por sua distribuição e consumo, é uma das características de destaque na 

cinefilia atual, por que pensar em uma dieta única imposta pelo mercado 

hollywoodiano? 

Os simbolismos associados às estrelas de cinema extrapolam suas produções 

próprias e se estendem por um entorno muito mais amplo. Destacamos a sinergia entre 

os produtos culturais, textos (filmes) e os chamados paratextos (textos derivados e 

periféricos como críticas, entrevistas, informações adicionais e materiais promocionais 

sobre a produção de filmes etc.). Gray (2010) sugere que os estudos tradicionais têm um 

enfoque limitado porque se voltam apenas ao objeto em si, neste caso, os próprios 

filmes. Com a intenção de potencializar a discussão inicial proposta sobre o conceito de 

autoria, focamos na ótica de seus propósitos comerciais por meio do hype da assinatura 

autoral e seus efeitos na cultura. O termo hype sugere publicidade exagerada, porém 

Gray (2010) define hype como produção de sentido relacionado aos inúmeros 

paratextos.  

O paratexto compõe-se, pois, empíricamente, de um conjunto 

heteróclito de práticas e de discursos de todos os tipos e de todas as 

épocas que, em nome de um grupo de interesse, ou convergência de 

efeitos, que me parece mais importante do que sua diversidade de 

aspecto eu reúno sob esse termo. (GENETTE, 2009, p. 10). 

 

Ou seja, os filmes teriam um impacto de público, crítica e permanência cultural 

intensificados por seus materiais promocionais como trailers e posters ou outros 

discursos públicos da esfera da cultura. Se levarmos em conta que o exame do texto 

(entendido aqui como filme ou o conjunto da obra) é incompleto sem o contexto de sua 

produção e recepção, concluímos que, para uma interpretação mais abrangente sobre a 

noção de autoria cinematográfica, é fundamental a observação dos elementos 

paratextuais, que reforçam a construção da marca/imagem do cineasta, como proposta 

que agrega valor aos filmes. Consideramos que publicidade e cinema atravessam um 

casamento duradouro repleto de reciprocidade.  

O aparato industrial da comunicação comercial renderiza a percepção sobre os 

filmes, bem como as tecnologias atuam sobre o modo processual de lapidação digital 

que busca aprimorar a qualidade estética visual da obra em seu produto final. O cinema 
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serve como referência para peças publicitárias através de citações, estilizações, alusões, 

intertextualidades e hibridizações. Observam-se relações culturais entre cinema e 

publicidade, com desdobramentos ligados ao entretenimento de marca, 

intertextualidades e hibridismos, com maior detalhamento nos estudos de Rogério 

Covaleski (2009; 2015), dentre outras abordagens que ampliam o conceito da 

publicidade ligada à cultura artística e de entretenimento. Em contrapartida, o cinema 

necessita da publicidade para sua própria divulgação.  

É nesse contexto que assistimos a uma cinematografização do filme 

publicitário, que até chega a se apresentar como um verdadeiro filme. 

Sob muitos aspectos, a publicidade tomou Hollywood como modelo e 

remodelou suas realizações de acordo com o próprio “espírito cinema” 

e com as três operações que o constituem: estrelização, 

espetacularização, entertainment. Atualmente, são essas mesmas 

lógicas que vemos em ação nas criações publicitárias tendências 

(LIPOVETSKI e SERROY, 2015, p. 301). 

A simbiose da publicidade com o cinema sobressai no merchandising, e 

desdobramentos relacionados aos filmes, por meio de conceitos sofisticados, como 

product placement e branded content, na forma de apresentação de um produto que se 

encaixa na história e vice-versa. A definição de product placement é tomada como 

evolução da antiga noção de merchandising. Ainda que se apresente cada vez mais 

abrangente em suas variações. Expressões como product placement ou brand placement 

– em tradução livre: inserção de produto ou inserção de marca respectivamente – 

significam a aparição ou integração de uma marca ou produto/serviço em obras de 

entretenimento: filmes, séries de tevê – ou webséries – músicas, videoclipes, novelas ou 

mesmo na literatura (HELENA e PINHEIRO, 2012). 

A publicidade é um sistema de motivação que serve principalmente para 

divulgação de um produto ou serviço. O cinema é uma manifestação artística que se 

organiza como um sistema industrial. Cinema e publicidade estão juntos desde que os 

meios de comunicação de massa associados à cultura moderna foram responsáveis pela 

proliferação de imagens no começo do século XX. Acima de tudo, o cinema serve como 

força narrativa para contar histórias da humanidade, além de ser uma indústria particular 

de entretenimento e cultura. A publicidade, em seu caráter persuasivo, e o cinema 

através de suas disposições artísticas-formais, renovam formas de comunicação e 

consumo. As imagens do cinema são fundamentais para a construção do imaginário. 

Todos devem lembrar quantas cenas de seus filmes preferidos já se misturaram com 

suas próprias memórias afetivas e emocionais. Ao mesmo tempo em que os filmes nos 
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fazem enxergar o mundo de maneira diferente e trazem ainda reconstituições históricas 

e descrições precisas de uma época passada, ou pela evocação de lugares que só 

encontramos na mais fértil imaginação concebida pelo cinema. Já as imagens da 

publicidade oferecem não só a transformação de nossas vidas por meio do consumo, 

mas sugerem status, bem-estar, elogio ao prazer, sedução, felicidade. O conteúdo das 

mensagens publicitárias são também um elemento cultural importante em nossas vidas. 

Basta observar a quantidade de expressões advindas da publicidade que foram 

incorporadas ao nosso cotidiano, tornando-se espécie de expressão popular. Seja como 

forma de comunicação, expressão artística ou puro entretenimento, o cinema aborda 

tendências culturais, gostos, hábitos. Estabelece modos de ver o mundo, de ser ou fazer 

para os indivíduos. A força das imagens e a atitude de suas personagens são sedutoras, 

com narrativas que se tornam parte de nossas vidas. Se o cinema é a mais tecnológica 

das artes, como entretenimento estabelece inovações técnicas com padrões em 

evolução.  

Por causa de facilidades proporcionadas pelos meios digitais a formação 

cultural é ampliada e desperta possibilidades criativas que estimulam atividades 

profissionais e amadoras. Com a oportunidade de extensão na internet, a publicidade em 

si transforma-se em produto cultuado, apropriada por fãs na (re)criação da cultura de 

entretenimento. Exemplos a considerar são trailers e cartazes como peças cruciais para 

divulgação dos produtos culturais, muitos fazem bricolagem como exercício criativo e 

hobby139. Ao invés de falarmos de papéis separados entre consumidores e produtores de 

conteúdo na cultura digital, devemos considerar as pessoas como “participantes 

interagindo de acordo com um novo conjunto de regras, que nenhum de nós entende por 

completo. Nem todos os participantes são criados iguais” (JENKINS, 2009, p. 30). 

Desta forma é interessante observar que, “cada um de nós constrói a própria mitologia 

pessoal, a partir de pedaços e fragmentos de informações extraídos do fluxo midiático e 

transformado em recursos através dos quais compreendemos nossa vida cotidiana” 

(JENKINS, 2009, p. 30).  

 
139 A ideia nos leva a refletir sobre apropriação por parte dos fãs de elementos da cultura que se torna 

também referência para o mercado. A marca Mondo é um exemplo, pois se tornou modelo bem sucedido 

de recriação e apropriação cultural. Os artistas da empresa se apropriam de imagens culturais do cinema e 

cultura pop para recriações imagéticas em posters, camisas, etc. O que antes sugeria uma briga entre o 

reino dos fãs com as corporações detentoras dos direitos sobre propriedade criativa, a ideia agora passa a 

ser vista como um estímulo necessário para recriação cultural na disposição de relações mercadológicas. 

Sobre a empresa, ver mais em: https://mondotees.com/ Acesso em 20/10/2019. 

https://mondotees.com/
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As estratégias publicitárias estão cada vez mais sofisticadas para direcionar o 

público aos filmes; nota-se isto a partir da elaboração de cartazes com diversos sentidos 

apresentados em frases de efeito e imagens sugestivas sobre o conteúdo dos filmes, 

usados frequentemente com inteligência e sofisticação. Atualmente se fala em 

hibridização e convergência entre mídias, destacando, sobretudo, a simbiose do cinema 

com a publicidade que vem se renovando há mais de cem anos. Um exemplo das muitas 

relações que o cinema e a publicidade apresentam para a construção desta narrativa é 

notar os desdobramentos em outras esferas sociais, como no mundo da moda, por 

exemplo. É notável que a assimilação cultural a partir do cinema, divulgada pela 

publicidade, apresente um desenvolvimento que reflita uma indústria gigantesca e 

envolva inúmeros setores de atividades sociais e econômicas.  

Por isso, destacamos o investimento dos filmes blockbusters - arrasa-

quarteirões - que trazem considerável movimentação econômica e estratégica em sua 

produção. Sua posterior comercialização necessita de um eficiente planejamento e 

logística mercadológica. Vários filmes são lançados todas as semanas e para conseguir 

destaque em um mercado que começa a dar sinais de saturação, o marketing dos filmes 

vem tornando-se mais agressivo à medida que a concorrência aumenta. O distribuidor 

planeja a campanha do lançamento do filme, que será meticulosamente executada 

usando várias mídias, com o filme ainda em fase de pós-produção e edição. O material 

publicitário é liberado pelo estúdio para que a distribuidora planeje e comece a executar 

a divulgação como teaser140. Esse material contém notas de produção, biografia do 

elenco, informações do diretor e sua equipe, fotos still e making of. Alguns dados são 

essenciais para orientar e definir a campanha: opiniões pessoais; o público principal do 

filme; possível reação do público, data de estréia e verba para a publicidade (SANTOS, 

2007, p. 18). 

Observam-se o uso de técnicas cinematográficas na publicidade (KERNAM, 

2004; JOHNSTON, 2009; COVALESKI, 2015), ou vice-versa, como também a 

participação das estrelas dos próprios filmes em comerciais.  Até o final dos anos 1950, 

as marquises dos cinemas expondo o título dos filmes, além dos cartazes, e os anúncios 

publicados em jornais eram as formas publicitárias empregadas para divulgar os filmes.  

No entanto, a partir dos anos 1970, as técnicas para divulgação de filmes, como 

 
140 O termo sugere excitação estimulada e voltada para o público. Refere-se às técnicas usadas como parte 

dos materiais promocionais, vistos nos pré-lançamentos de cartazes e trailers, usados para preparar a 

atenção da audiência, com apresentação de elementos mínimos para reconhecimento do produto-obra. 
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Tubarão (1975) de Steven Spielberg e Guerra nas Estrelas (1977) de George Lucas, 

estabelecem, neste período, algumas das novas estratégias persuasivas. Trailers, 

produtos, objetos derivados dos filmes fazem parte desta evolução. Deste modo, os 

filmes e suas campanhas publicitárias transformam-se em dois produtos oferecidos pela 

indústria de entretenimento. Fato que registra um forte aumento nos custos de produção 

dos filmes, a partir dos anos 1970, com a proliferação das superproduções, como 

descreveu Lipovestsky e Serroy (2009, p. 56): “marcadas pela explosão dos custos, dos 

orçamentos de publicidade e dos cachês de artistas famosos”. 

Na década de 1970 a estratégia de comercialização de objetos complementares 

aos filmes surge com mais vigor. Um conjunto de especialistas trabalha para criar algo 

de mais significativo e lucrativo, trazendo maior longevidade ao que o filme oferece 

como produto cultural. Artistas gráficos, designers de produtos, e outros engenheiros da 

emoção e do comércio, como os publicitários, criam imagens e objetos que evocam 

histórias, produzindo cultura. O cinema, por ser uma arte industrial é guiado pelo 

mercado. Por isto, a mensagem publicitária para um filme deve ter resposta imediata. 

Por exemplo, no cinema americano atual o sucesso de um filme pode ser definido na 

semana em que é lançado. Por isto os recursos destinados à publicidade tornaram-se 

mais sofisticados. Um fator primordial é a conscientização do público para o filme que 

será lançado. A data de lançamento é algo cuidadosamente arquitetado pelo 

departamento de propaganda.  Tais estratégias são fatores de muita relevância, pois o 

sucesso ou o fracasso do filme muitas vezes é determinado pela exposição 

mercadológica.  

Sobre a condição, Scott Donaton (2007, p. 90) descreve que antigamente o 

marketing era quase secundário, “e o planejamento de marketing era feito visando a 

longo prazo”. Agora os ajustes são “efetuados tanto na criação dos anúncios quanto na 

compra de espaço publicitário”.  No mercado atual que visa entender cada vez mais a 

demanda do consumidor, profissionais do marketing prestam atenção nas reações da 

platéia às diversas tramas da história. Do ponto de vista do filme como mercadoria, é 

recorrente na indústria alterar de forma substancial o produto, desde a orientação da 

trama, ao desfecho do filme. Através das exibições-teste e de pesquisas de opinião - 

como apresentar mudanças no trailer que não agradou a um segmento da população.  

Certo filme que seria voltado para o público masculino, por exemplo, como uma 

comédia de caráter machista, pode mudar radicalmente o enfoque publicitário - e ser 
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alterado inclusive com relação ao conteúdo - para ser vendido enfatizando o 

romantismo voltado ao público feminino. Alguns filmes tornam-se um produto que 

oferece ao público o que eles querem ver. A demanda guia a oferta. Com isso, 

sugerimos a reflexão sobre o quanto somos influenciados pelo apelo publicitário para 

ver determinado filme e não outro, a partir dos atores ou diretores que gostamos, por 

exemplo, como um primeiro motivo para consumo. 

A comunicação e persuasão utilizada para chegar aos 

espectadores/consumidores, inicia no departamento de marketing que “começa a 

trabalhar no trailer já antes do fim da produção. Eles vasculham o roteiro, o storyboard e 

a montagem preliminar para encontrar imagens e palavras provocativas”. Através dos 

trailers é encontrada a maneira mais cuidadosamente trabalhada para atrair um 

segmento do público que consome os filmes. “Como seu propósito é capturar a atenção 

de um futuro público potencial, eles não têm escrúpulos de usar qualquer parte do 

material filmado, ainda que não venha a ser utilizada na montagem final”. (EPSTEIN, 

2008, p. 187). Podemos destacar também observações sobre a categoria de filmes 

produzidos com a intenção de explorar seu potencial mercadológico em produtos. 

Donaton (2007, p. 92) explica: “As franquias acabaram ficando conhecidas como o 

sustentáculo da indústria, pois são elas que têm garantido os lucros dos estúdios”. O 

sustentáculo dos filmes de franquia, leia-se a receita derivada dos blockbusters no 

mercado global, é responsável também por cobrir parte dos prejuízos de outros filmes e 

demais investimentos publicitários dos estúdios. É dessa forma que o complexo 

industrial hollywoodiano – por meio de seus filmes “arrasa-quarteirões” - estabelece 

fortemente as relações entre cinema e publicidade na atualidade. Mas, como sabemos, 

os investimentos na produção e distribuição de um blockbuster - e o gasto em 

publicidade - não determinam o sucesso de um filme. 

Um efeito adicional do blockbuster como atração principal do 

lançamento ostentoso é que faz o cinema também participar do evento 

midiático como metagênero. Topamos com o cinema por toda a parte, 

mas numa modulação temporal peculiar. Um novo filme, na maioria 

das vezes, primeiro nos alcança na forma de trailers, cartazes, 

outdoors, cenas de bastidores na televisão e entrevistas com estrelas. 

[...] O filme evento, por excelência, como um blockbuster, caracteriza-

se pelo fato de que ocorre numa espécie de contagem regressiva e 

ocupa todos os tipos de espaços urbanos, mentais e midiáticos. Por 

outro lado, também devasta a paisagem cinematográfica para filmes 

mais modestos, geralmente de origem doméstica ou européia. 

(ELSAESSER, 2018, p. 208). 
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Os filmes de franquia que dominam as bilheterias mundiais são dependentes de 

suas estratégias transmidiáticas, as quais são baseadas em personagens e narrativas 

popularizadas nas histórias em quadrinhos. Citamos o exemplo mais bem sucedido dos 

filmes de super-heróis, como o universo da Marvel/Disney ou Warner/DC que 

estabeleceram uma espécie de domínio cultural no entretenimento atual. Certos 

diretores dos filmes Marvel Cinematic Universe/MCU  - Universo Cinematográfico 

Marvel - se tornam eles próprios renomados autores-conceito (ELSAESSER, 2012). É o 

caso dos Irmãos Russo, de Josh Whedon ou de Jon Favreau, que, por dirigirem filmes 

bem-sucedidos como marca-franquia alcançaram prestígio e renome na indústria com 

forte repercussão em torno de seus nomes como autores dentro da indústria. 

Por mais que a indústria de entretenimento aprofunde-se em saber o que o 

público quer consumir, oferecendo dentro desta lógica – e de sua própria capacidade em 

orientar os gostos do consumidor – produtos cada vez mais bem feitos e sofisticados, os 

estudos das estratégias e das técnicas publicitárias são essenciais para se entender 

melhor à recepção do público com o produto oferecido. Reconhecemos outros fatores 

que influenciam a vida útil dos filmes. Isto diz respeito ao número de salas, apelo do 

produto, as ferramentas promocionais, enfim. Temos as fases de lançamento do filme e 

o custo de sua comercialização a partir de sua produção, depois o período em cartaz nos 

cinemas, o mercado de DVD e Bluray, em seguida as tevês por assinatura, canais 

abertos; sem falar no conceito de locadoras on-line, e o mercado ilegal da pirataria. 

Visto que a cultura das locadoras físicas praticamente desapareceu, sendo substituída 

pelos serviços em streaming e VOD – Video on Demand (Vídeo sob demanda). 

O cinema como uma das expressões artísticas mais cultuadas da atualidade, 

reforça nosso imaginário desde o século passado, destaca  seus aspectos econômicos e 

de valores culturais potencializados pela relação com a publicidade. Talvez sua mais 

antiga e emblemática forma de comunicação comercial sejam os cartazes. O cartaz é 

desde o começo dessa relação evolutiva uma espécie de embalagem básica para o filme. 

A história dos cartazes e trailers de filmes são um caso à parte. Nossa intenção é apenas 

mapear esses exemplos da comunicação básica e elementar para a venda dos produtos 

culturais, sendo considerados paratextos ligados diretamente aos filmes. Desde as 

primeiras décadas do cinema vemos cartazes que são influências culturais até hoje. O 

cartaz situa-se entre o propósito do artista visual que o cria e o interesse comercial de 

divulgação da ideia, neste caso um produto, o filme. Notamos neste filme de Chaplin, 
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Luzes da cidade, elementos que mostram a transição da modernidade, consagrados no 

estilo artístico do Art Déco das formas geométricas dos prédios. Além da sugestiva 

imagem de seu personagem, de forma romantizada. 

 

Figura 5: Cartaz do filme “Luzes da cidade” de Chaplin 

Fonte da imagem: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-766326276-dvd-luzes-da-cidade-1931-

charlie-chaplin-_JM Acesso em 20/04/2019. 

 

Seguiremos com outros exemplos do uso de Alfred Hitchcock da própria 

imagem e marca como aparato publicitário dos filmes. Casos notórios de investimento 

em publicidade podem ser vistas nos filmes Psicose, Intriga Internacional e em Os 

passáros. É famosa a publicidade feita para o diretor nos três filmes. Tanto em Psicose 

quanto em Intriga Internacional o diretor criou uma pequena narrativa como se fosse 

um guia turístico para locação dos filmes. Em Psicose, com o convite para o espectador 

acompanhar sua narrativa, criando uma espécie de guia macabro  para os assassinatos 

que as pessoas serão levadas a assistir141. Assim como vemos em Intriga Internacional, 

Hitchcock posando de guia para conhecer pontos turísticos nos Estados Unidos, como o 

Monte Rushmore. E como podemos ver na imagem promocional de Os pássaros, o 

diretor marca na própria peça publicitária sua assinatura, antecedida pela frase: “este 

pode ser o filme mais assustador que fiz”. Assim como o elemento ícone de sua própria 

imagem ao lado da peça gráfica. 

 
141 Trailer disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=DTJQfFQ40lI Acesso em 20/04/2019. 

https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-766326276-dvd-luzes-da-cidade-1931-charlie-chaplin-_JM%20Acesso%20em%2020/04/2019
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-766326276-dvd-luzes-da-cidade-1931-charlie-chaplin-_JM%20Acesso%20em%2020/04/2019
https://www.youtube.com/watch?v=DTJQfFQ40lI
https://http2.mlstatic.com/dvd-luzes-da-cidade-1931-charlie-chaplin-D_NQ_NP_13777-MLB236112104_2940-F.jpg
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Figura 6: Poster do filme "Os pássaros" 

Fonte da imagem: https://www.allposters.com/-st/Alfred-Hitchcock-Director-Posters_c1835_.htm Acesso 

em 10/04/2019 

 

Nos anos 1960, no auge do cinema criativo e autoral americano, se percebe a 

evolução dos cartazes dos filmes, trazendo grandes nomes como o do artista gráfico 

Saul Bass que fez parcerias com vários cineastas como Alfred Hitchcock em obras-

primas como Um corpo que cai (Vertigo, 1960), e Otto Preminger em O homem do 

braço de ouro (The man with the golden arm, 1955). No exemplo a seguir podemos 

perceber a versatilidade de um artista que foi na contramão das artes publicitárias dos 

pôsteres, que promoviam quase sempre imagens de atores e atrizes em poses 

tradicionais e tipografia comum. Utilizando, com uma habilidade peculiar, sinais 

elementares que comunicam com grande força sugestiva. O designer e diretor de arte 

Saul Bass142 criava pôsteres como este de Vertigo, usando basicamente imagens 

 
142 O artista gráfico teve parceria longeva com grandes diretores do cinema hollywoodiano. Concebeu 

além dos inúmeros posters consagrados na história do cinema, várias aberturas gráficas, seja no modo de 

animação completa para os créditos, como se fosse um pequeno filme prelúdio para a narrativa principal, 

assim como no uso sofisticado de tipografias e elementos estéticos com cores e formas derivadas da arte 

moderna. Há inclusive uma contenda entre Bass e Hitchock pela questão da autoria relativa a concepção 

do story board (técnica usada pela pré-produção do filme com o intuito de estabelecer parâmetros na hora 

https://www.allposters.com/-st/Alfred-Hitchcock-Director-Posters_c1835_.htm
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pictográficas, ícones que apontam a vertigem (símbolo da acrofobia do protagonista na 

narrativa). Estas imagens sugerem elementos para interpretação do filme. Para o artista, 

“cada item era abordado como um problema específico de comunicação. A simplicidade 

e a objetividade do trabalho de Bass permitem ao espectador interpretar imediatamente 

o conteúdo” (MEGGS e PURVIS, 2009, p. 496).   

 

Figura 7 Poster de “Um corpo que cai” elaborado por Saul Bass 

Fonte da imagem: https://mubi.com/notebook/posts/movie-poster-of-the-week-alfred-hitchcocks-vertigo 

Acesso em 20/04/2019 

 

Hoje com admiradores no mundo todo e um dos maiores ícones da história do 

cinema, resgatamos a memória e imagem do notório diretor inglês a partir das 

investidas de François Truffaut, no prefácio à edição definitiva sobre a história do livro 

de entrevistas Hitchcock/Truffaut, que esclarece sobre o seu papel como crítico e a 

 
da filmagem, o que a câmera vai filmar, qual ângulo usar etc.) A briga entre os artistas é em torno da 

criação da cena, o ato de desenhar a composição da cena para seguir uma das cenas mais famosas do 

cinema, o assassinato da personagem no chuveiro no filme Psicose, foi uma criação de Roberto Block 

,autor do livro original Psicose, Hitchcock que o adaptou através das escolhas narrativas e criação da 

Mise-en-scène ou a cena foi criada por Bass, que desenhou os story boards para a cena? Para saber sobre 

a discussão, ver: https://www.intrinseca.com.br/blog/2013/03/making-off-a-cena-do-chuveiro/ Acesso em 

20/04/2019. 

https://mubi.com/notebook/posts/movie-poster-of-the-week-alfred-hitchcocks-vertigo
https://www.intrinseca.com.br/blog/2013/03/making-off-a-cena-do-chuveiro/
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repercussão de suas ideias nos Estados Unidos. Ideias que repercutiram sobre a defesa 

da política dos autores e a construção do olhar sobre a obra de Hitchcock e sua imagem. 

Em 1962, estando em Nova York para apresentar Jules e Jim, percebi 

que todo jornalista me fazia a mesma pregunta: “por que os críticos do 

Cahiers du Cinéma levam Hitchcock à serio? Ele é rico, faz sucesso, 

mas seus filmes não têm substância”. Um desses críticos americanos, 

para quem eu acabava de elogiar Janela Indiscreta durante uma hora, 

me respondeu com esta barbaridade: “você gosta de Janela Indiscreta 

porque, não estando familiarizado com Nova York, não conhece 

muito bem Greenwich Village”. Respondi: “Janela Indiscreta não é 

um filme sobre o Village. É um filme sobre o cinema e eu conheço 

cinema”. […]  

Então me veio a ideia de que, nos Estados Unidos, Hitchcock, cujo 

gênio publicitário só se compara com o de Salvador Dalí, tinha afinal 

sido vítima, entre os intelectuais, de suas muitas entrevistas 

galhofeiras e deliberadamente voltadas para o ridículo. Para quem 

assistia a seus filmes era evidente que este homem tinha refletido 

sobre todos os meios de sua arte, mais que qualquer de seus colegas, e 

se aceitasse, pela primeira vez responder a um questionário 

sistemático, daí poderia resultar um livro capaz de modificar a opinião 

dos críticos americanos. (TRUFFAUT, SCOTT, 2004, p. 21). 

 

Outro exemplo de construção da imagem do diretor considerado estrela no 

cinema reside sobre a aura do cineasta, antes independente agora badalado, com grife e 

altos investimentos de Quentin Tarantino – um mestre na autopromoção. Autor que se 

transformou em avalista para apresentar filmes grotescos como a série O albergue e 

outras produções consideradas homenagens a um gênero que podemos chamar de 

paracinema. Noção que sugere um “quase” cinema, fenômeno considerado como lixo 

cultural. Um exemplo é a produção Grindhouse, que constitui dois filmes, um de Robert 

Rodriguez, Planeta Terror e o de Tarantino, À Prova de Morte. Na imagem publicitária 

do filme Kill Bill 2, por exemplo, vemos elementos simples, de princípios minimalistas, 

com a utilização de 3 cores básicas. Uma referência à indumentária usada pela 

personagem de Uma Thurman, A noiva. Por sua vez, a indumentária é homenagem a 

roupa usada por Bruce Lee em Jogo da morte, além do traço de sangue, que denota a 

violência estilizada como marca dos filmes de Tarantino. O cartaz do filme é como suas 

próprias narrativas, uma espécie de pastiche-homenagem transformada em obras 

extremamente originais143. 

 
143 Há controvérsias sobre a questão. Parte da crítica cinéfila reclama das apropriações culturais do diretor 

americano, acusando-o de ser um plagiador por excelência, plagiando inclusive sua própria obra. 
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Figura 8: Poster do filme “Kill Bill 2” de Quentin Tarantino 

Fonte da imagem: https://motionpictureart.com/product/kill-bill-volume-2-dvd-2/ Acesso em 

20/10/2019. 

 

Seguindo o mesmo propósito, elegemos mais duas imagens que condensam as 

proposições teóricas que apresentamos até agora. Consideramos que a imagem a seguir, 

um paratexto, sintetiza o estatuto de estrela conferido ao diretor-autor Lars von Trier, 

equiparando sua imagem a uma atriz-ícone do star system hollywoodiano: 

 

 

Figura 9: Poster com o diretor Lars Von Trier do filme 

"A casa que Jack construiu" 

 

Figura 10: Poster com a atriz Uma Thurman do filme 

"A casa que Jack construiu" 

Fonte das imagens: https://theplaylist.net/house-jack-built-posters-von-trier-20180926/ Acesso 

em 20/04/2019 

https://motionpictureart.com/product/kill-bill-volume-2-dvd-2/
https://motionpictureart.com/wp-content/uploads/2018/02/KillBillVolume220041008_f.jpg
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A imagem do diretor, assim como da atriz Uma Thurman, e demais atores 

numa série de peças promocionais do filme, aparecem em versões estilizadas com 

corpos contorcidos amarrados por arames, fazendo referência aos assassinatos grotescos 

do serial killer protagonizado por Matt Dillon em A casa que Jack construiu (2018). É 

interessante destacar a composição gráfica da peça publicitária a partir do título, 

disposto como logomarca embaixo dos corpos. Sinal de síntese entre a marca-assinatura 

do diretor que firma a imagem-marca do filme como característica criativa relacionada à 

estratégia de divulgação. Muito se deve ao excesso de autopromoção de von Trier, e 

também ao próprio conceito narrativo. A saber, há referências espalhadas no decorrer da 

narrativa que dialogam com a própria obra do cineasta e também são lidas como 

respostas às questões envolvendo sua repercussão midiática como autor de cinema. 

Como escreveu o crítico do The Guardian144, Mark Kermode: “Von Trier tem sugerido 

que este talvez seja seu último filme, e você não pode ler isto como uma espécie de 

último desejo e testamento, com um ponto principal audaciosamente ridículo”.  

Em relação aos filmes que sempre abordam temas tabus, sobretudo o cinema 

de von Trier, e de outros autores do cinema de arte extemo, como Gaspar Noé e outros, 

destacamos campanhas publicitárias (com destaque de trailers e posteres como peças) 

extremamente elaboradas, a começar pelos títulos, slogans, frases de destaque, com 

séries de posters de características sofisticadas na composição de peças com designs e 

diferentes versões, tal como vemos nessas para o filme Ninf()maníaca145. 

 
144 Trecho no original: Von Trier has suggested that this may be his final film, and you can certainly read 

it as a sort of last will and testament, with an audaciously ridiculous metaphysical punchline. extraído de 

matéria publicada no jornal britânico, ver mais em: https://www.theguardian.com/film/2018/dec/16/the-

house-that-jack-built-review-lars-von-trier-matt-dillon-uma-thurman-sofie-grabol Acesso em 10/01/2019 

 
145 A grafia do título com parênteses substituindo a letra O, é uma alusão a genitália feminina gravada 

como estratégia de marca-registrada do filme, tal como foi disposto em uma série de peças promocionais. 

Isso demonstra cuidado de elaboração por parte da indústria do cinema de arte como marca de produtos 

cinematográficos, em termos de design gráfico e arte publicitária. 

https://www.theguardian.com/film/2018/dec/16/the-house-that-jack-built-review-lars-von-trier-matt-dillon-uma-thurman-sofie-grabol
https://www.theguardian.com/film/2018/dec/16/the-house-that-jack-built-review-lars-von-trier-matt-dillon-uma-thurman-sofie-grabol
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Figura 11: Poster do filme 

“Ninfomaníaca” de Lars von 

Trier 

Fonte da imagem:  
http://lounge.obviousmag.org/toda_prosa

/2014/01/ninfomaniaca---volume-i.html 
acesso em 13/04/2019. 

 

 

Figura 12: Poster do filme “Ninfomaníaca” com imagens 

dos atores 

Fonte da imagem:  http://www.adorocinema.com/filmes/filme-

196465/fotos/detalhe/?cmediafile=21063969 acesso em 

13/04/2019. 

Gaspar Noé é outro cineasta que explora em sua obra a simbiose da arte com a 

publicidade a partir das noções de um cinema de arte extremo. Alguns posters do filme 

Love (2016) apresentam imagens explicítas ao ponto de terem sido censuradas. 

Imaginamos que isso faz parte da estratégia publicitária do autor e sua 

produtora/distribuidora para explorar a polêmica em torno de sua obra. Em uma 

delas146, mostra uma mulher segurando um pênis ao final do coito, com o título e o 

nome do diretor em canto superior. O cartaz abaixo, não deixa de ser provocador, mas 

traz também elementos recorrentes que usam a estratégia cruzada de sugerir o apelo 

sexual pornográfico ao mesmo tempo que o selo que indica ter sido o filme selecionado 

pelo festival de Cannes é uma validação de seu viés artístico. 

 
146 Na peça, há um trocadilho entre a frase teaser comumente usada na indústria, “coming soon”, que 

significa “em breve”. A expressão em inglês traz conatação com uso coloquial que remete ao ato do gozo 

sexual e ejaculação. Há uma série de peças mais ousadas do que esta destacada acima. O filme despertou 

um conjunto de polêmicas, como a cena de ejaculação voltada ao espectador e filmada com as técnicas do 

cinema 3D. Para saber mais, ver: http://on.ig.com.br/imagem/2015-09-10/8-curiosidades-sobre-love-o-

filme-mais-polemico-de-2015.html Acesso em: 20/04/2019. 

http://lounge.obviousmag.org/toda_prosa/2014/01/ninfomaniaca---volume-i.html
http://lounge.obviousmag.org/toda_prosa/2014/01/ninfomaniaca---volume-i.html
http://www.adorocinema.com/filmes/filme-196465/fotos/detalhe/?cmediafile=21063969
http://www.adorocinema.com/filmes/filme-196465/fotos/detalhe/?cmediafile=21063969
http://on.ig.com.br/imagem/2015-09-10/8-curiosidades-sobre-love-o-filme-mais-polemico-de-2015.html
http://on.ig.com.br/imagem/2015-09-10/8-curiosidades-sobre-love-o-filme-mais-polemico-de-2015.html
http://lounge.obviousmag.org/toda_prosa/2014/01/12/img5182581a7e280.jpg
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Figura 13: Poster do filme “Love”de Gaspar Noé 

Fonte da imagem: https://www.highsnobiety.com/2015/05/13/gaspar-noe-love-posters/#slide-2 Acesso 

em 20/04/2019. 

 

Outro caso exemplar de como se constrói uma marca autoral é o de Jordan 

Peele. Conhecido até pouco tempo como comediante, dirigiu seu primeiro longa Corra! 

e se tornou uma especie de Midas para produções recentes tanto no cinema quanto em 

narrativas seriadas. Seu último filme, Nós (2019) e o reboot da série The Twilight Zone 

demonstram o seu destaque como autor e influência para o mercado audiovisual, 

sobretudo voltado ao gênero terror fantástico e ficção científica. O conjunto de 

paratextos, sobretudo na subcategoria apontada por Gennete e Gray de críticas e 

comentários por parte dos espectadores, são interpretados como elementos externos aos 

filmes e séries, mas que adensam a compreensão da obra e também incidem sobre a 

percepção da personalidade distintiva do autor.  

https://www.highsnobiety.com/2015/05/13/gaspar-noe-love-posters/#slide-2
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Figura 14: Poster da série "Além da imaginação" apresentada por Jordan Peele 

Fonte da imagen: https://pt.ign.com/the-twilight-zone-reboot/72963/news/the-twilight-zone-recebe-novo-

trailer-e-poster Acesso em 10/04/2019. 

 

Para compreensão da construção do diretor Jordan Peele como autor, é 

relevante entender a declaração do cineasta dizendo que não tem intenção de ter um 

protagonista branco em seus filmes, tendo em vista que os filmes americanos está 

repleto deles. “Sinto-me feliz por estar nesta posição onde posso dizer à Universal: 

‘Quero fazer um filme de terror de US$ 20 milhões com uma família negra’. E eles 

dizem sim”, declarou o diretor numa entrevista147. Na mesma filiação de Spike Lee, 

dentre outros, Jordan Peele mostra consciência não apenas para trabalhar a imagem de 

si próprio como mercadoria, mas aproveita para despertar a dimensão política do seu 

papel como diretor. Tome-se como exemplo o filme Nós e a discussão148 levada pelo 

filme para pensar nas declarações do diretor sobre o status político de um diretor negro 

em Hollywood. 

 
147 Trecho de entrevista na matéria intitulada: Jordan Peele, diretor de “Nós”, diz que seus filmes não 

terão protagonistas brancos: Ver mais: https://www.huffpostbrasil.com/entry/jordan-peele-atores-

brancos_br_5c9ba78ae4b072a7f6032791 Acesso em 20/10/2019. 
148 Ver crítica na Cinética: http://revistacinetica.com.br/nova/11-estrofes-sobre-nos/ Acesso em: 

01/05/2019. 

https://pt.ign.com/the-twilight-zone-reboot/72963/news/the-twilight-zone-recebe-novo-trailer-e-poster
https://pt.ign.com/the-twilight-zone-reboot/72963/news/the-twilight-zone-recebe-novo-trailer-e-poster
https://www.huffpostbrasil.com/entry/jordan-peele-atores-brancos_br_5c9ba78ae4b072a7f6032791
https://www.huffpostbrasil.com/entry/jordan-peele-atores-brancos_br_5c9ba78ae4b072a7f6032791
http://revistacinetica.com.br/nova/11-estrofes-sobre-nos/
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3.4.Cinema e cinefilia revisitada no meio digital (2000-2010) 

 

O cinema durante mais de cem anos passou por inúmeras transformações, 

principalmente por causa da evolução tecnológica que incide nas questões relacionadas 

à produção, distribuição e exibição atuais. Corroboramos o pensamento de Francesco 

Casetti (2015) sobre essas transformações terem sido mais radicais do que se imaginava 

à época do advento do VHS, ou mesmo antes, com as reflexões que vêm se 

desenvolvendo desde a chegada da tevê nos anos 1950, sobre mudanças 

comportamentais e culturais, que refletem sobre a morte do cinema. A projeção sobre as 

mudanças ocasionadas no período de surgimento do videohome foi registrado em 

documentário pelo diretor Wim Wenders, no Quarto 666.  

O cenário do filme é um quarto de hotel durante o festival de Cannes em 1982. 

Em tom pessimista, sugere uma reflexão para os entrevistados: o cinema é uma 

linguagem que está se perdendo, ou é uma arte que está moribunda? Vários diretores de 

cinema, dentre eles: Jean Luc Godard, Steven Spielberg, Werner Herzog, Michelangelo 

Antonioni, respondem à questão com diferentes tonalidades. Godard, enquanto é 

entrevistado, desvia o olhar para a tela de tevê onde passa um jogo de tênis e solta algo 

irônico como: “nós devemos ir, estou prestes a morrer”. Spielberg prevê que no futuro o 

cinema deverá expandir suas fronteiras. Herzog, depois de inquirido sobre a questão, 

reflete e sugere que depois de considerável esforço para pensar, precisa ao menos tirar 

os sapatos. Com os pés no chão, declara que o cinema deverá sobreviver, porque onde a 

vida nos toca mais diretamente é o lugar no qual encontraremos o cinema. Antonioni, 

por sua vez, declara que não será difícil essa transformação ocasionar em uma nova 

humanidade que deve se adaptar às tecnologias. (CASETTI, 2015, p. 1). 

O impacto das novas mídias é tema dos estudos de Elsaesser (2018) que propõe 

repensar a história e teoria do cinema como arqueologia. “Atualmente, qualquer pessoa 

que fale de cinema deve adotar uma atitude mental tanto retrospectiva quanto 

prospectiva”. (ELSAESSER 2018, p. 19). O cinema foi uma força grandiosa no século 

XX, “foi a memória e o imaginário daquele século. Há bem menos consenso, porém, 

sobre qual será seu papel, sua sobrevivência ou seu impacto no século XXI”. 

(ELSAESSER 2018, p. 19). O debate sobre a morte do cinema em pleno 

desenvolvimento das atuais mídias, incluindo videogames, tevê digital, tecnologias 

móveis que estão na palma da mão dos indivíduos, nos leva a pensar sobre como essas 

mudanças são tão importantes quanto transformações geopolíticas no panorama do 
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cinema global. Elsaesser (2018, p. 20): “considera o passado do cinema, bem como seu 

futuro, integrado firmemente em outras práticas midiáticas, outras tecnologias, outros 

usos sociais”.  

A internet transformou a maneira pela qual as pessoas se relacionam com o 

cinema. Uma das primeiras questões para se pensar o cinema hoje está relacionada aos 

aspectos de distribuição, circulação e exibição digital. “O digital não é só uma nova 

técnica de trabalho de pós-produção e um novo sistema de entrega ou meio de 

armazenamento, é também o novo horizonte do pensamento a respeito do cinema”. 

(ELSAESSER, 2018, p. 200) Investigamos rapidamente algumas estratégias 

mercadológicas, ao passo em que reforçamos nesta parte da tese discussões entre 

cinema como arte e comércio. No despertar de atrativos para levar as pessoas às salas de 

cinema diante da oferta no consumo individual dos serviços em streaming e outras 

facilidades tecnológicas, refletimos sobre algumas dessas transformações como uma 

nova forma de se vender os filmes para o público, a começar pela classificação do 3D 

como estratégia de mercado e proposta do cinema como espetáculo.  

No cenário instalado no começo da primeira década do novo milênio, os 

exibidores estavam receosos dessa migração para o digital, pois o projetor digital era 

caro e a manutenção duvidosa. O conflito tem atravessado a passagem da película para 

o digital, sobretudo pela atualização técnológica das salas, com a pressão dos estúdios, a 

resistência dos exibidores e a confusão para ver quem vai arcar com os gastos. Assim, o 

3D emergiu como uma boa surpresa, adquirindo boa resposta do público, explorando a 

cultura da novidade que os consumidores buscam na paisagem cultural midiática. Antes 

de tudo, o 3D é uma proposta tecnológica que reside na estética aparentemente mais 

superficial e sensorial dos filmes. Representa uma perspectiva supostatmente inovadora 

no mundo do audiovisual, mas que pode conseguir resultados tanto surpreendentes, 

satisfatórios, como desapontadores. Destacamos que esta técnica de fazer cinema 

sobressai como estratégia de mercado mais recorrente no cinema americano e cultura 

blockbuster, mas vem também recebendo investimentos de produtores e distribuidores 

de filmes em todo o mundo. Sua reconfiguração no mercado já dura mais de uma 

década, tendo em vista suas primeiras tentativas fracassadas no porvir tecnológico 

histórico do cinema desde os anos 1950. A tecnologia é parte da revolução do cinema 

digital, sendo desdobramento do aparato do cinema industrial. O 3D é uma ferramenta 

tecnológica que atinge fins estéticos, assim como é a cor e o som, que tem 

probabilidades de se tornar hegemônica, como de fracassar. Entretanto, a técnica não é 



198 

tão nova assim, lembramos do nome de Norman McLaren que em termos artísticos foi 

precursor na experimentação estética dos filmes em três dimensões. Apesar do impacto 

causado na época, 1950, o público rapidamente perdeu o interesse devido às limitações 

técnicas da tecnologia em desenvolvimento no período. “Por volta de 1953 existia uma 

loucura em torno do filme 3D. Grandes estúdios, como Warner, imaginavam que toda a 

indústria do cinema mudaria para esse sistema – e investiram nessa tecnologia. Mas tão 

rápido como apareceu, a moda do 3D sucumbiu”. (BARBOSA JÚNIOR, 2005, p. 258).  

A ascensão do 3D no mercado atual, algo que já dura mais de uma década, é 

resultado de uma imensa força econômica e de altos investimentos - que a indústria vai 

fazer de tudo para recuperar. É partindo dos grandes estúdios que vem a pressão pela 

digitalização, pois na confecção de cópias 35 mm vão fazer uma grande economia. 

Tudo tende a se digitalizar, assim como já ocorreu com a fotografia. O investimento em 

3D é um artifício usado de forma recorrente no cinema nesta alvorada do milênio mas 

só o futuro próximo poderá nos responder se esta relação perserverá. Tem crescido 

atualmente devido a grande demanda por atividades inovadoras no cotidiano. As 

pessoas querem mudanças, surpresas, novidades, mas não temos certeza de que essa 

técnica poderá proporcioná-los a inovação que desejam, nem qual será o desdobramento 

dos filmes que utilizarão este artifício.   

Alguns nomes do cinema de arte, como Peter Greenaway, Jean-Luc Godard, 

Wim Wenders, Gaspar Noé e outros já exploraram em seus filmes a técnica do cinema 

em 3D. De fato, é um avanço na mídia cinematográfica, pois busca um olhar diferente, 

com maior envolvimento sensorial do público com o filme. O recurso foi planejado 

muito cautelosamente, fazendo com que a curiosidade e a demanda se tornassem reais. 

Já de acordo com o ponto de vista do norte-americano Roger Ebert, crítico renomado de 

cinema do Chicago Sun Times, o 3D representa o desperdício de uma dimensão 

perfeitamente boa.  Ele argumenta ainda outros pontos negativos do 3D para os 

consumidores, sob sua perspectiva: pode causar náuseas e dores de cabeça em algumas 

pessoas; pode servir também como distrações irritantes para outras, privando assim, os 

diretores de uma ferramenta para guiar nosso foco; ocasiona também no aumento do 

preço dos ingressos, já que o custo da tecnologia é alta; a imagem é notavelmente mais 

escura que a dos filmes em 2D; além de causar no público grande expectativa e às vezes 

não correspondê-las, causando irritação e descrença no seu potencial de ilusão (EBERT, 

2010).  
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O crítico alega que nossa mente se utiliza do princípio da perspectiva para 

desenvolver a terceira dimensão, por isso, adicionando uma artificialmente pode 

transformar a ilusão em algo menos convincente, ou artificial. Afirma também que a 

técnica não adiciona nada à experiência, pois um bom filme cativa completamente a 

nossa imaginação, não havendo a necessidade de aplicação do 3D, que ainda reduz em 

50% a iluminação da obra cinematográfica e também pelo fato dos próprios óculos 

também absorverem luz. Para o crítico, o 3D não passa de uma forma de extorsão para 

pais que tem suas crianças torturadas pela propaganda para pagar mais e assistir o filme 

neste formato. Essa é uma maneira mais radical e cética de se pensar sobre a técnica. 

Mesmo assim, creditamos que a tecnologia serve mais como uma estratégia para 

visibilidade do marketing do que uma revolução em termos estéticos para a mídia 

cinematográfica, que possui tanto seus pontos positivos quanto negativos, ou seja, tem 

as possibilidades de se poder ser bem explorada mas também pode retumbar em 

fracasso.  

A visão que prevalece sobre a técnica do 3D é mais conservadora a respeito 

dos seus acréscimos para a estética e poética no cinema. Assim como Ebert, muitos 

acreditam que seja um desperdício de dinheiro e uma aplicação inútil para o universo do 

cinema. Por isso não sabemos até quando se prolongará esse entusiasmo com a nova 

técnica. O 3D atravessa uma fase que parece ter se consolidado no mercado de exibição. 

Em algum tempo a sua eficiência poderá ser testada novamente. Como investimento e 

ambição de um dos seus maiores divulgadores, o cineasta James Cameron, propõe nos 

próximos anos uma nova revolução para o conceito, oferecendo ao público a 

experiência de fruição estética do 3D sem os óculos149. 

Quando utilizamos o computador para gerar letras do alfabeto, poucos 

parecem particularmente incomodados. Quando escutamos música e 

sons digitais, há um grande grau de aceitação.  Só quando a 

digitalização gera imagens é que algo relacionado a uma crise cultural 

parece ocorrer, com reclamações exageradas sendo feitas por alguns e 

ansiedades sérias expressas por outros. Isso é ainda mais 

surpreendente, dado que a maioria das técnicas digitais 

cinematográficas é modelada para enganar o olho com efeitos 

especiais – algo que tem sido praticado desde Georges Méliès, Os 

nibelungos, de Fritz Lang, Walt Disney e King Kong. Estamos 

simplesmente testemunhando um novo round na luta entre os 

defensores do realism e os perfeccionistas do ilusionismo? 

(ELSAESSER, 2018, p. 197). 

 

 
149 Para saber mais, ver a matéria: https://www.cinemablend.com/news/2428530/the-problem-3d-has-had-

according-to-james-cameron Acesso em 20/04/2019. 

https://www.cinemablend.com/news/2428530/the-problem-3d-has-had-according-to-james-cameron
https://www.cinemablend.com/news/2428530/the-problem-3d-has-had-according-to-james-cameron
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A cultura digital trouxe transformações na maneira de se aproximar dos 

produtos cinematográficos. Em termos de produção e distribuição, câmeras digitais e 

softwares de edição facilitam e barateiam custos de execução; ficou mais fácil fazer 

cinema por meio de seus aparatos técnicos. Se olharmos para questões de suporte e 

exibição, vemos a proliferação de pequenas telas, e, por conseguinte a formação de uma 

espécie de biblioteca universal na troca de arquivos de filmes; além da expansão da 

cultura cinéfila que reflete e cria significação sobre obras e autores. Estes traços 

ritualísticos da nova cinefilia (BALCERZAK; SPERB 2012), são como práticas 

simbólicas de comunicação social, e servem como crônicas de nosso tempo. Afinal, 

quando - e onde -, começa e acaba a rede simbólica de significados que perpassam a 

experiência estética na fruição de um produto/obra audiovisual? 

Desponta a estética do Photoshop e softwares congêneres na bricolagem de 

cartazes e peças audiovisuais inspiradas pela cultura mainstream. Vemos uma 

intersecção cultural entre a produção não profissional e o sistema de entretenimento 

hollywoodiano. Na atualidade, é significativa a evolução dessa aproximação entre 

amadores e profissionais que são absorvidos pela indústria. 

A web representa um lugar de experimentação e inovação, onde os 

amadores sondam o terreno, desenvolvendo novos métodos e temas e 

criando materiais que podem atrair seguidores, que criam suas 

próprias condições. Os métodos mais viáveis comercialmente são 

então absorvidos pela mídia comercial, seja diretamente, por meio da 

contratação de novos talentos e do desenvolvimento de trabalhos para 

a televisão, vídeo e cinema com base nesses materiais; seja 

indiretamente, por meio da imitação da mesma qualidade estética e 

temática. Em compensação, a mídia comercial pode fornecer 

inspiração para empreendimentos amadores subsequentes, o que 

impulsiona a cultura popular a novas direções. Num mundo assim, os 

trabalhos dos fãs não podem mais ser encarados como simples 

derivados de materiais comerciais, e sim como sendo eles próprios 

passíveis de apropriação e reformulação pelas indústrias midiáticas. 

(JENKINS, 2009, p. 207). 

É relevante nessa discussão apontar ideias sobre produção e difusão de 

conteúdo facilitada pelas atuais tecnologias que incidem na problemática relacionada às 

questões de autoria. Principalmente quando vemos novas possibilidades criativas na 

produção e apropriação cultural. Ao invés de falarmos de papéis separados entre 

consumidores e produtores de conteúdo na cultura digital, devemos considerar as 

pessoas como “participantes interagindo de acordo com um novo conjunto de regras, 

que nenhum de nós entende por completo. Nem todos os participantes são criados 
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iguais” (JENKINS, 2009, p. 30). Desta forma é interessante observar que, “cada um de 

nós constrói a própria mitologia pessoal, a partir de pedaços e fragmentos de 

informações extraídos do fluxo midiático e transformado em recursos através dos quais 

compreendemos nossa vida cotidiana” (JENKINS, 2009, p. 30). 

O mercado da cultura e entretenimento atual foi transformada principalmente 

pela questão da aparente quebra de barreiras geográficas para distribuição de seus 

produtos. “O cinema digital é basicamente um novo sistema de entrega, agregando valor 

ao produto, à medida que se infiltra pelos setores de entretenimento”. (ELSAESSER, 

2018, p. 198). O foco está na mudança que a ruptura digital proporcionada pela internet 

trouxe para a cultura cinematográfica. Transformações que trazem além da corrente 

mainstream um fluxo muito grande de nichos e conteúdos periféricos (IARDINOVA; 

CUNNINGHAM, 2012). O que hoje impede os filmes e produções audiovisuais 

circularem livremente pelo mundo são as leis de comércio sobre os produtos/obras. 

Onde impera a pirataria e novas formas de consumo, atualmente as empresas e marcas 

são reconfiguradas redimensionando o cenário moldado pela distribuição verticalizada 

integral disposta pelos estúdios de Hollywood em meados do século passado. Hoje é 

muito difícil dar conta do panorama de serviços on-demand e plataformas de streaming 

que promovem novas formas de contato com o cinema. Depois que os filmes se 

transformaram em arquivos compartilhavéis pela rede, boa parte do público parece 

optar pelo conforto dos filmes em casa. Se há décadas se discutia a morte do cinema, e a 

posição do cinema de arte e do autor no cenário internacional, esse discurso foi 

atualizado para pensar no impacto dos serviços de streaming. 

A empresa Netflix foi fundada em 1997 e tinha como foco um serviço de 

entrega de DVD por correspondência. Hoje é considerada uma das empresas disruptoras 

digitais deste novo cenário. Como parte evolutiva dos desdobramentos da cultura 

digital, a empresa oferece, mediante recursos tecnológicos, eficiência para criar 

diferencial em seus negócios operativos e melhor servir os consumidores. Por meio de 

um leque de ofertas baseados em um sistema de recomendação determinado pelas 

escolhas previamente feitas pelo usuário.  Assim como a Amazon e a Apple, e demais 

empresas do Vale do Silício na Califórnia, trata-se de corporações que revolucionaram o 

mercado. A Amazon mediante um sistema de logística baseado na entrega e não no 

lugar de compra, atribui-se também a Amazon o desenvolvimento de algoritmos para 

mapear as preferências dos consumidores. E a Apple por ter mudado a relação dos 

indivíduos pelo contato com as telas e imagens manipuláveis ao toque, ao mesmo tempo 
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em que a Netflix também transformou o cenário da produção, distribuição e recepção de 

produtos audiovisuais. Essas mudanças, assim como a própria Netflix vêm 

transformando o mercado por causa do seu sistema de distribuição, mapeando a 

mudança gradual da convergência midiática, através de recursos de tecnologia e formas 

de entretenimento. (MCDONALD; SMITH-ROWSEY, 2016, p. 3) 

Apesar de a empresa ter se configurado pelas condições tecnológicas do 

mercado digital, começa a apresentar sinais de comportamento corporativo mais 

próximos do modelo de negócios relacionados a era de ouro dos estúdios e ao futuro do 

entretenimento da televisão. Sendo uma empresa mais próxima do modelo de negócio 

da HBO do que de outros serviços de streaming, pois é um espécie de canal híbrido que 

oferece conteúdo premium de filmes e séries além de apresentar conteúdo original 

(MCDONALD; SMITH-ROWSEY, 2016, p. 4). A Netflix começa a se posicionar como 

produtora de conteúdo. Se revolucionou o mercado audiovisual foi por causa da 

tecnologia de distribuição e logística para a audiência, foi no campo comportamental 

um dos indícios de sua influência. O termo maratonar, no original binge-watching, 

define o comportamento do espectador pela capacidade de interligar um conjunto de 

episódios de determinada série pela condução de uma prática de assistir quase 

ininterruptamente. Assim como a empresa vem desenvolvendo inovação e 

possibilidades de narrativas interativas, como o caso da série Black Mirror e o episódio 

especial Bandersnatch. 

O que geralmente passa por interatividade em narrativas é, a rigor, 

hiperseletividade. O objetivo é programar uma arquitetura de 

múltiplas escolhas apresentadas a partir de um menu predeterminado e 

que leva a diferentes caminhos, os quais possuem certos pontos nodais 

entre eles. (ELSAESSER, 2018, p. 20). 

 

O caso da Netflix e o investimento em filmes de autor como produção de 

conteúdo é um dos motivos recentes que mais repercutem na imprensa mundial150. Uma 

das questões mais problemáticas vem a ser o modo como a Netflix lança suas produções 

originais sem o tradicional respeito pela janela principal do cinema. Nos últimos anos a 

empresa tem levantado polêmicas em festivais internacionais assim como na premiação 

do Oscar em 2019. Steven Spielberg151 foi um dos motivos para esta questão, quando 

um dos comentários do cineasta na imprensa repercutiu por causa da estratégia da 

 
150 Para acompanhar a polêmica, ver a matéria sobre os problemas entre a empresa americana e o festival 

de Cannes. https://brasil.elpais.com/brasil/2018/04/12/cultura/1523494926_419005.html Acesso em 

20/04/2019. 
151 Ver mais em: https://www.omelete.com.br/filmes/steven-spielberg-quer-impedir-que-filmes-da-

netflix-sejam-indicados-ao-oscar Acesso em 20/04/2019. 

https://brasil.elpais.com/brasil/2018/04/12/cultura/1523494926_419005.html
https://www.omelete.com.br/filmes/steven-spielberg-quer-impedir-que-filmes-da-netflix-sejam-indicados-ao-oscar
https://www.omelete.com.br/filmes/steven-spielberg-quer-impedir-que-filmes-da-netflix-sejam-indicados-ao-oscar
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Netflix de lançar seus filmes em escala global instantânea. A empresa tem investido em 

filmes de autores como sinais de busca por prestígio para a empresa. Exemplos desses 

lançamentos é Okja do sul coreano Bong Joon-Ho lançado no festival de Cannes. Fato 

que ocasionou discussões sobre a não aceitação dos filmes da empresa nas principais 

premiações dos festivais, por causa da não-submissão da empresa ao lobby dos 

exibidores ligados as tradicionais salas de cinema. Lançamentos recentes têm mostrado 

o investimento em filmes autorais, como foi o caso de ter lançado o último filme 

realizado e não concluído de Orson Welles, O outro lado do vento. Ou o lançamento 

programado para o segundo semestre de 2019 do filme de Martin Scorsese, O irlandês.  

A Apple é considerada uma das maiores empresas da atualidade, responsável 

por elevar o estado da arte em design de produtos. Visionária como marca, foi desde o 

início confiante no sucesso da empreitada, também por investir em comunicação 

conceitual com filme publicitário que se tornou referência. “Este é considerado o maior 

comercial de todos os tempos, eleito pela Tv Guide e pelo Advertising Age, com a 

concordância, imagino que unânime, do mercado publicitário mundial” (XAVIER, 

2015, p. 146). Criado por Lee Clow ao lado de Steve Hayden, que se tornaram lendas na 

propaganda, com reconhecimento para a agência Chyatt Day, dirigido por Ridley Scott, 

o comercial para a empresa de Steve Jobs e Steve Wozniak, faz referência direta ao 

clássico literário 1984, com o intuito de apresentar o Macintosh como produto definidor 

na linha computadores pessoais.  

(a marca) deixou isso bem claro ao lançar sua mais famosa linha de 

computadores com a metáfora de uma atleta que invade um auditório 

repleto de gente mesmerizada pelo Big Brother, personagem do livro 

1984, de George Orwell. A jovem entra correndo, perseguida por uma 

tropa de seguranças que em nenhum momento parece próxima de 

alcança-la. Quando chega a uma distância razoável da tela que 

hipnotiza a plateia, nossa atleta arremessa sua marreta, transformando 

a imagem do líder na tela em uma explosão esfumaçada, destruindo 

seu poder dominador. A ação, muito bem filmada à época pelo já 

consagrado Ridley Scott, é concluída com o seguinte texto: “em 

janeiro de 1984, a Apple Computers lançará Macintosh. E você verá 

por que 1984 não será como 1984” (XAVIER, 2015, p. 145). 

 

No começo dos anos 1980, o diretor Ridley Scott ficou conhecido por obras 

que se tornaram clássicos instantâneos, cultuados na história do cinema e transformados 

posteriormente em franquias. Tanto Alien, o oitavo passageiro (1979) quanto Blade 

Runner – o caçador de androides (1982) são referenciais estéticos no imaginário da 

ficção científica. A construção de cenários e arquitetura detalhada na ambientação, ao 

lado do pendor épico das narrativas, trouxe o nome de Scott como decisivo para o visual 
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impactante do comercial que se tornaria referência para a propaganda de forte apelo 

conceitual, com o filme comercial da Apple 1984. Curioso é notar que mais uma vez a 

empresa fez o lançamento do seu serviço de streaming com conteúdo original em março 

de 2019, desta vez trazendo Spielberg como uma das estrelas do seu negócio. 

Assim como a Disney que anunciou sua plataforma para produção e exibição 

de conteúdo em streaming, outras empresas repercutem no mercado atual, como o selo 

Criterion Collection152. A Amazon também busca prestígio como a Netflix tendo 

investimento em filmes e series autorais como produção de conteúdo original. Um 

exemplo é Too old to die young de NWR, com a marca grife do cineasta dinamarquês 

Nicolas Winding Refn. Por sua vez, o diretor também tem projeto de curadoria em 

parceria com o Mubi explorando sua marca de streaming, ByNWR, oferecendo a 

perspectiva cinéfila de inclinação curatorial-arquivista na oferta de “uma via expressa 

para as artes”, e permite acesso à obras raras, consideradas até então perdidas, da 

cinematografia mundial. O serviço foi lançado em 2018. As curiosidades do site criado 

pelo cineasta dizem respeito à gratuidade no acesso global, sem restrições regionais 

aparentes, e também por oferecer material paratextual sobre os filmes com resenhas, 

críticas, trailers, posteres etc. 

 

 
152 Antes tomada como referência para lançamentos de filmes clássicos nos formatos de Laserdiscs, DVD 

e Bluray, a marca Criterion expande sua empreitada para atender às demandas cinematográficas na era 

digital, lançando em 09/04/2019 seu próprio canal de filmes em streaming, The Criterion Channel; no 

momento atendendo apenas aos assinantes dos Estados Unidos e Canadá. Ao lado de outros serviços 

voltados ao mercado de nichos, a marca corresponde aos investimentos mercadológicos voltados ao 

cinema de arte internacional e filmes autorais. Ver mais em: https://www.criterionchannel.com/ Acesso 

em 10/04/2019. 

https://www.criterionchannel.com/
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Figura 15: Poster da série "Too old to die young"de Nicholas Winding Refn 

Fonte da imagem: https://www.imdb.com/title/tt6517320/mediaviewer/rm100485632 Acesso em 

10/04/2019. 

 

Como exemplo dessa cadeia que valoriza o autor na cultura cinematográfica, 

escolhemos o Mubi, considerado uma cinemateca em rede. Em entrevista, o fundador e 

CEO da empresa, Efe Cakarel, esclarece algumas características do serviço, voltados ao 

perfil cinéfilo do cinema mundial com cobertura em festivais internacionais e na 

escolha de filmes autorais. Mais importante do que conhecer os métodos da distribuição 

de cinema internacional, o empresário disse que o conhecimento tecnológico para 

construção de interfaces e aplicativos de internet foram um dos aspectos fundamentais 

para o desenvolvimento do Mubi. (IARDINOVA; CUNNINGHAM, 2012). O nome 

anterior do streaming era The Auteurs - Os autores -, reforçando a estratégia do mercado 

de nichos voltado aos cineastas consagrados e a descoberta de autores internacionais. O 

Mubi oferece filmes internacionais de vários formatos (curtas-metragens, 

documentários, ficcionais, filmes de vanguarda, experimentais etc.) com destaque para 

o cinema autoral. Ao lado dos novos suportes para exibição de filmes na internet, como 

Netflix e congêneres, o site oferece um conjunto de produtos audiovisuais mediados por 

streaming. Mas de maneira peculiar, quem se dispõe a pagar pela assinatura do serviço 

desta cinemateca em rede, tem como oferta um número restrito de 30 filmes por dia. 

https://www.imdb.com/title/tt6517320/mediaviewer/rm100485632
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Embora a opção para o consumidor seja inovadora: ao contrário de uma escolha mais 

abrangente na disponibilidade dos produtos nos serviços por assinatura, no Mubi um 

novo filme entra no acervo por dia, e permanece pelos 30 dias subsequentes. Enquanto 

um exemplar chega outro sai.  

A dinâmica do Mubi153 favorece um olhar mais atento para uma parcela menor 

de filmes. Muitas obras selecionadas pela curadoria do serviço são de países periféricos, 

e de média e curtas-metragens. Valorizando filmes com menor aceitação na cultura das 

salas de cinema, no formato curta-metragem e de caráter experimental. Privilegia, 

portanto, filmes autorais do circuito alternativo. Ademais, é um espaço que vai além da 

exibição paga de produtos audiovisuais, pois comporta textos críticos e discussões sobre 

cinema, sendo um autêntico representante da cultura cinéfila. Lemos nas frases 

convidativas para atrair o consumidor cinéfilo, “Descubra o grande cinema – Mubi é o 

seu destino para a cultura do cinema”, é notável a retórica voltada ao público de nicho 

específico, dos filmes de arte, independentes, alternativos, do cinema de autor. Na 

página inicial do serviço, ao clicar no ícone Visão154, vemos a seguinte tradução: Mubi 

– Adjetivo, verbo, nome. Uma sala de cinema online onde você pode assistir, descobrir 

e discutir cinema autoral. 

  

 
153 https://mubi.com/ Acesso em 10/04/2019. 
154 https://mubi.com/vision Acesso em 10/04/2019. 

https://mubi.com/
https://mubi.com/vision
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Em uma corrente cultural mais abrangente não explorada nesta revisão 

bibliográfica, participaram organizações e sociedades amadoras e profissionais do 

cinema, redes de distribuição e exibição, periódicos, instituições arquivistas e editoras 

de livros, exemplos de entidades ligadas a cultura como reforço para configuração do 

amplo cenário no qual repercute o pensamento cinematográfico. A tese buscou 

relacionar o domínio do autorismo como ideia que reverbera na cultura sob ângulos 

distintos, mas inter-relacionados. O autor cinematográfico, ícone para o cinema de arte, 

evoca o caráter humano que se expressa por meio de um filme como motivo de 

identificação para o espectador. Em princípio, porém, a ideia de autoria foi um valor 

usado pelos próprios diretores e produtores independentes como contraponto às 

exigências comerciais, sendo espécie de fator catalisador para uma compreensão mais 

aprofundada do cinema, vista ao mesmo tempo como parte de uma engrenagem 

industrial e fenômeno cultural. Por fim, as referências teóricas e métodos ora 

apresentados na tese sobre a concepção de autoria no cinema nos guiaram para 

compreensão de um fenômeno de amplitude cultural, em termos econômicos e sociais 

mais abrangentes, que intermedeiam noções sobre arte e entretenimento, fruição e 

mercado. 

Corroboramos a ideia do cinema como uma arte coletiva, e, por conseguinte, 

como dedução sobre a concepção de autoria cinematográfica apresentada na tese, 

chegamos a conclusão de que o diretor considerado autor foi estabelecido como 

intercâmbio acrítico entre representação artística e marca de produtos cinematográficos 

na história cultural do cinema. Por isso, inferimos ideias gerais mediadas por duas 

vertentes teóricas já discutidas e que resumem a questão: o conceito de autoria é uma 

classificação simbólica institucional, fundamentada por meio de traços discursivos, 

como parte da cultura que estabelece valores de culto em torno do autor e do cinema 

como arte. Isso também corresponde ao estímulo de propósitos comerciais, constituído 

por um mercado de bens simbólicos, com observações sobre a indústria cultural e os 

efeitos publicitários da assinatura autoral no mercado. Buscamos a compreensão 

histórica sobre os bens simbólicos incorporados pela concepção de autoria reforçada 

entre o artista, obra e público para construção dessa narrativa. 

Observamos o sistema cultural em que se insere essa compreensão e as 

propostas teóricas que o interpenetram, considerando instituições variadas e 
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interligadas, como a parcela crítica de editoriais especializados e o campo acadêmico 

dos estudos de cinema, passando pela cobertura da mídia internacional nos festivais 

espalhados pelo mundo. Levamos igualmente em conta os efeitos produzidos pelas 

discussões dos motivos estéticos e as reverberações de ideias matizadas pela noção de 

autoria. Dessa maneira, logramos ter colocado em perspectiva relações históricas e 

culturais mais amplas sobre o meio cinematográfico, envolvendo instituições e 

processos sociais e culturais que, do ponto de vista da produção de sentido, incidem 

decisivamente sobre o pensamento acadêmico atual. Num exercício de interpretação a 

partir de um viés histórico e crítico, construímos um painel de formulações e problemas 

teóricos pelo confronto de diversas estruturas conceituais e seus correspondentes 

metodológicos. 

Diante do que foi discutido na tese, nosso objetivo foi redimensionar o 

conceito de autoria no cinema como uma estrutura concêntrica, cuja órbita em torno do 

diretor teve origem na cinefilia clássica mediante um círculo interno, no qual a noção de 

autoria protagonizou discussões que repercutem desde sua formação histórico-cultural 

elaborada em revistas especializadas e no ambiente acadêmico. A tese discutiu a noção 

de autoria como um modelo de estudo abrangente e versátil, encontrando consistência e 

parâmetros decisivos mediante classificações e modos teóricos, reconstituindo o 

percurso das ideias sobre autoria cinematográfica do jeito como se propõe uma revisão 

conceitual para estudos acadêmicos. Como resultado, durante décadas, a ideia vem 

atravessando um lugar flutuante, servindo como um ponto de convergência que 

estabelece um elo entre cinefilia e teorias acadêmicas,  tornando-se elemento central nas 

reflexões sobre agenciamento e criatividade no meio. E mesmo com seu auge entre as 

décadas de 1950 e 1960, ou ainda que a noção quase tenha sido aniquilada por 

teorizações acadêmicas nos anos 1970, o conceito de autoria tem sido renovado e 

consequentemente, modificado em várias frentes desde os anos 1980.  

No círculo do meio, o cineasta foi interpretado como interface para 

representação do próprio cinema, em um circuito onde reina a função social do 

autorismo (com a presença do autor/filme) e seus efeitos simbólicos (como repercussão 

de valores estimulados pelos produtores dos eventos, aparato midiático e recepção) por 

meio de estratégias discursivas reforçadas pela programação dos festivais 

internacionais. Com destaque para o papel da curadoria, crítica e o aparato do sistema 

de premiações que agregam distinções de reconhecimento, prestígio, etc; estabelecendo 
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uma dinâmica de reciprocidade entre atividades profissionais do cinema relacionadas 

por um ciclo de interdependência da indústria midiática global. O que pudemos 

constatar, por meio de revisão histórica desenhada no pós-guerra entre Europa, Estados 

Unidos e o restante do mundo, foram tonalidades estratégicas dos filmes de autores 

ligados aos fluxos do mercado de festivais, como uma estrutura de poder econômico e 

político de domínio globalizado que orienta aspectos decisivos para dar visibilidade e 

reconhecimento artístico-cultural para o cinema internacional. Apesar de os festivais 

serem eventos complexos que, em parte, se guiam por agendas políticas da diversidade 

e do multiculturalismo, não deixam de ser um mercado que envolve vários setores da 

indústria de massa, com estratégias similares na promoção dos produtos. É nesse âmbito 

que se consagram cânones artísticos, o que ocorre através de mostras competitivas, 

premiações e homenagens em retrospectivas, com decisões que legitimam distinções 

artísticas e agregam valor cultural.  

Por último, na formação do círculo exterior, a perspectiva apresentada teve a 

intenção de descobrir o alcance da função simbólica da noção de autoria na sociedade 

midiatizada, tendo em vista fundamentos históricos ligados às celebridades e o entorno 

comercial de marcas cinematográficas. Desde a difusão do VHS, nos anos 1980 e, 

posteriormente, com o DVD nos anos 2000, estudiosos da cultura do audiovisual se 

tornaram os maiores beneficiados nessa relação. Neste caso, é oportuno lembrar que em 

décadas passadas pesquisadores se limitavam às exibições nas salas de cinema e quase 

sempre analisavam filmes com a primeira impressão diante da obra. Recursos de pause, 

rewind e fast-forward foram acréscimos valiosos para leituras dos textos fílmicos; e 

com a capacidade tecnológica dos DVD’s, aumentaram as possibilidades para análises 

que surgem por meio de materiais extras nos discos, assim como em um conjunto de 

informações que reverberam significados adicionais aos filmes. Os valores criados em 

torno do conceito de autoria podem ser um guia para seleção e distinção de produtos 

culturais, diante da oferta excessiva disponível na internet. Despontam autonomia e 

independência criativa por parte de não profissionais mediante interações facilitadas 

pelas tecnologias. Além de a facilidade tecnológica também servir como estímulo para 

obras produzidas em caráter coletivo, que põem em xeque antigas noções sobre autoria. 

Independência na forma de consumo e produção entra em choque nessa cultura 

tensionada entre profissionais e amadores, instituições e indivíduos, no domínio das leis 

de mercado, despertando confrontos em questões ligadas à propriedade intelectual e 
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direitos autorais. Desta forma, o conceito de autoria dirigiu nosso olhar para profundas 

repercussões culturais e mercadológicas atuais. 

Assimilamos os desdobramentos da identificação autoral no mercado de 

produtos cinematográficos que se expandem com as tecnologias atuais dos DVD’s ao 

streaming. Debatemos a percepção da marca e imagem do diretor considerado autor 

mediante uma revisão histórica da dinâmica cultural estabelecida entre os Estados 

Unidos e a Europa, por entendermos que o cineasta tem papel considerável na história 

cultural do cinema. Assim, problematizamos a figura do autor/diretor como celebridade 

componente de um star system (MORIN, 1989; DYER, 1998) em associação à 

proposição de uma performance de autoria (SAYAD, 2013) com o objetivo de 

investigar a identificação do cineasta como estrela cinematográfica consagrada como 

marca. O autor de cinema é considerado princípio que estimula unidade e coerência na 

interpretação de obras e como elemento que agrega valor cultural a produtos por 

reforçar a dinâmica da autoria como rótulo (CORRIGAN, 2003; ELSAESSER, 2012) 

ao se tranformar em “um fetiche que ganha a forma de commodity” (HODSDON, 2017, 

p. 304) na promoção dos filmes. 

Os fatos culturais relacionados ao cinema aqui analisados se originam de 

concepções e práticas culturalmente consolidadas. Se nos questionamos sobre o que faz 

com que um diretor seja considerado autor quando o filme é uma obra coletiva; se nos 

indagamos sobre o que determina os limites entre uma obra comercial e uma artística; 

se refletimos sobre a visibilidade de determinadas obras de arte em detrimento de 

outras; se tentamos apreender tudo isso como algo objetivo da realidade, não chegamos 

a conclusões definitivas. As atribuições de valor e as designações de qualidade, como já 

afirmamos, são resultado de processos não apenas racionais, de deduções a partir de 

dados concretos, mas têm componentes emocionais influenciados por experiências 

sociais com significados e implicações subjetivas. O mundo social, composto pelas 

esferas econômica, política e cultural, impacta tanto os conceitos quanto opiniões, tanto 

as sensibilidades como os acontecimentos. Teorizamos mais ou menos como estudiosos, 

avaliamos melhor ou pior como críticos, gostamos mais ou menos como público em 

função de uma atenção seletiva e de escolhas influenciadas pelas informações de que 

dispomos e pelas tendências captadas em nosso meio. E, como já explicitado, essas 

escolhas, na maior parte das vezes, resultam de um processo heurístico, que nos 

economiza esforço porque seguimos tendências. 
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A noção de autoria é, para nós, uma categoria heurística por considerarmos que 

um autor (o diretor) é uma estrela de cinema com base em similitudes gerais que são 

grandemente repercutidas pela mídia e o vinculam ao cinema de arte, que, a seu turno, é 

agrupado nesta categoria com a chancela dos festivais de cinema e da crítica 

especializada. Como já foi sugerido, essa noção serve como ponto de partida para 

compreensão da categoria autor no cinema através de supostas intenções artísticas, lidas 

como inquietações intelectuais dos diretores e como simbolismos, discursos e elementos 

estilísticos dispostos nos filmes. Tudo isso é também tomado por nós como indicação 

das preocupações estéticas e políticas dos cineastas analisados sob a perspectiva de 

auto-expressão, mas reivindicamos que é possível igualmente compreender a categoria  

— para além das intenções manifestas pelo diretor e dos simbolismos, discursos e 

elementos estilísticos próprios — como expressão de uma tendência geral com 

repercussão midiática mais ou menos ampla, que associa fortes traços biográficos e 

comportamentos individuais a obras fílmicas. Assim chegamos à noção de autoria como 

performance. E a performance, com sua difusão midiática, alça o diretor-autor à posição 

de celebridade, o faz integrante de um star system, que move toda uma cadeia de 

significados com valor de troca no mercado de bens simbólicos do cinema comercial. 
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