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Resumo

O cinema realizado no Brasil vem sofrendo mudanças em vários

aspectos desde 1995 – ano que deu início ao período batizado como o

da ‘Retomada’ do cinema brasileiro. Acompanhando essas mudanças, a

crítica cinematográfica publicada nas editorias de cultura dos jornais

diários do país também experimentou alterações. O objetivo de nosso

trabalho é analisar o desenvolvimento do discurso dessa crítica sobre o

cinema nacional até o ano 2002. Os textos utilizados como objeto

desta pesquisa são as críticas dos filmes Carlota Joaquina  Princesa

do Brazil, de Carla Camurati, Central do Brasil, de Walter Salles, e

Cidade de Deus, de Fernando Meirelles e Kátia Lund, publicados por

ocasião de suas datas de lançamento nos jornais O Estado de S. Paulo,

Jornal do Commercio, e Zero Hora. Acreditamos que essas alterações

foram motivadas pela relação da crítica com o público de cinema, da

crítica com a conjuntura sócio-econômica brasileira, e da crítica com a

própria expressão cinematográfica em vários níveis de gradação

técnica. Vemos na Análise do Discurso, seguindo sua versão francesa,

um aparato teórico pertinente para identificar nos textos as marcas

que promovem essa relação dialógica entre o crítico e seu objeto,

como também um instrumento para entender a razão dessas

oscilações.

Palavras-Chave: Crítica de cinema, Cinema Brasileiro, Análise do

Discurso.
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Abstract

Brazilian cinema has gone through various changes since 1995,

year which saw the beginning of a period known as the “Retomada”,

when film production resumed. As a reflexion of these times, the work

of film critics published in the cultural sections of Brazilian daily

newspapers also underwent changes. This project´s aim is to analyse

the development of critical discourse towards Brazilian cinema up until

the year 2002. The texts utilized as objects of analysis are reviews for

the films Carlota Joaquina – Princeza do Brasil, directed by Carla

Camurati, Central do Brasil (Central Station), by Walter Salles, e

Cidade de Deus (City of God), by Fernando Meirelles and Kátia Lund,

published at the time of each of the films’ releases by dailies O Estado

de S. Paulo, Jornal do Commercio and Zero Hora. We believe these

changes were brought about by direct links between the specialised

press and the filmgoing public, the specialised press and the socio-

economic Brazilian infra-structure,  and film critique as a means of

cinematic expression on several technical levels.  We see in Discourse

Analysis, through its French ramification, a useful theoretical apparatus

for identifying in the written text the traces which establish the

dialogue between the critic and his object of appreciation, as well as an

instrument for understanding the mechanics of change.

Keywords

Film Criticism – Brazilian Cinema – Discourse Analysis
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“Eu não estou certo de que eu exista. Eu sou todos os escritores que li,

todas as pessoas que conheci, todas as mulheres que amei, todas as

cidades que visitei, todos os meus ancestrais”.

José Luís Borges
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Introdução

Ninguém sai incólume de um cinema. Uma vez dentro de uma

sala de projeção não há como escapar do turbilhão de sensações que

atingem o espectador. Isso porque, um filme traz em seu corpo uma

carga de informações visuais, sonoras, estéticas e emocionais que

dizem respeito a uma ordem lógica própria e que, por sua vez, coloca

a todos em uma dimensão de significado particular.

O exercício da crítica se traduz em avaliar algumas

possibilidades de significado que essa arte propõe. Avaliar, por sua

vez, pressupõe a aplicação de critérios de julgamento alicerçados num

conjunto de valores e referências técnicas. No entanto, estas

referências técnicas não anulam o aspecto subjetivo da avaliação.

Entretanto, uma observação apenas superficial dos diários de cultura

mostra uma curiosa uniformidade nas críticas emitidas pelos críticos de

cinema. Diante de tal fato cabe perguntar: de que forma se dá esse

fenômeno de uniformização do discurso?

 Pode-se dizer que a critica de cinema que se publica no jornal

impresso tem, de maneira geral, a mesma função de teses,

dissertações e artigos acadêmicos: dilatar os sentidos do leitor às

outras dimensões que toda arte possibilita. A diferença entre estes

gêneros textuais reside em dois pontos principais: a linguagem

geralmente mais formal dos textos acadêmicos e o espaço de

circulação destes escritos, mais restrito para o texto acadêmico e mais

amplo para a crítica de jornal.

Mas, o que é crítica, afinal? Sob perspectiva etimológica, o

termo ‘crítica’ encontra origem na palavra grega ‘kritiké’, feminino de

‘kritikós’, que encerra a idéia de julgamento e expressa a análise e/ou

apreciação teórica de uma obra, em particular, artística. É consensual

que a crítica de arte estende, ou deveria estender, o prazer

proporcionado pela obra em questão. A premissa é a mesma para a

atividade crítica de cinema.

Já existe um vasto registro de crítica de cinema nos jornais do

Brasil. O primeiro texto deste tipo impresso num periódico foi
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publicado em 17 de julho 1897, no Rio de Janeiro, pelo jornal “O Paiz”;

apenas um ano após a chegada do Omniographo1 no Brasil. Seu autor

foi o crítico de teatro Arthur Azevedo, que fez comentários sobre os

filmes em exibição nas casas teatrais. A contínua atuação de Azevedo

comentando filmes o tornou conhecido como o primeiro crítico

brasileiro de cinema. De lá até hoje, a linguagem da crítica de cinema

sofreu tantas evoluções (e involuções) quanto a própria arte a qual ela

se detém.

O lugar histórico onde nos situamos para tentar responder a

pergunta que esse trabalho lança está atrelado a um período crucial,

ainda em percurso (talvez hoje passando por uma transição), dentro

da produção cinematográfica nacional: a chamada Retomada do

Cinema Brasileiro.

O início da Retomada completa dez anos em 2004. Está década

testemunhou a crescente adesão e prestígio do grande público

brasileiro ao cinema feito em sua própria terra. Fase que viu o

processo de lançamento de filme sair do formato mambembe (com

média de quatro cópias por filme estreando fora de sincronia, um mês

após o outro, em poucas capitais do País) para um status profissional

(com, em alguns casos, mais de 250 cópias estreando

simultaneamente em mais de 20 importantes cidades brasileiras). Um

momento histórico que assistiu a evolução técnica fazendo-se presente

na produção nacional e uma crescente melhora na formação, cheia de

experimentações, de renovados profissionais da área.

A obra que deu partida a tudo isso foi Carlota Joaquina  A

Princesa do Brazil. Dirigido por Carla Camurati em 1994 e começando

sua carreira nas salas de exibição em janeiro de 1995, Carlota

alcançou uma audiência total de 1.286.000 espectadores depois de um

longo período negro para a cinematografia brasileira junto ao seu

público.

Para ilustrar essa realidade basta observar que em 1993, o

público presente em filme brasileiro foi de 45.547 pessoas. O

equivalente a apenas 0,1% da freqüência de público de cinema

durante todo aquele ano. Dez anos depois, em 2003, foram

1 Omniografo – aparelho que reproduz numa tela o movimento de uma seqüência de fotografias.
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21.171.320 espectadores nas salas de projeção para ver os filmes

feitos no Brasil. O equivalente a pouco mais de 20% de todo o público

das empresas exibidoras do ano anterior2.

Junto a esse quadro de efervescência cultural, social e

econômica, um aspecto estimulou nossa curiosidade. Foi a percepção

de um certo descrédito do leitor sobre os textos valorativos publicado

nos veículos de comunicação – desde os mais tradicionais (jornais e

revistas) até o mais imediatista (internet). Aliado a essa descrença,

percebemos um constante enaltecimento, pelos críticos de cinema, de

novas ‘pseudo-obras-primas’ a cada semana e, pior, notamos uma

estranha ‘coincidência’ nos termos e expressões utilizadas nos textos,

dando a sensação que esta categoria profissional atua com um

pensamento nacionalmente unificado, o que limita consideravelmente

o espaço para o senso de ‘crise’ que a palavra ‘crítica’ deve trazer

consigo. Não houve, em grande parte do período da Retomada, crise

entre os críticos de cinema, houve uma incômoda harmonia. E

acreditamos que, se a categoria quiser se manter dentro de um padrão

de seriedade, não pode deixar de refletir sobre si mesma.

É certo que a época e as circunstâncias para o exercício da

crítica é outro. Talvez não haja mais espaço para a militância de textos

políticos e civilizadores vinculados ao cinema – como os produzidos por

Paulo Emílio Sales Gomes (1916-1977), Francisco Luiz de Almeida

Salles (1912-1996) e José Lino Grünewald (1931-2001), entre outros.

Eles, que entendiam e ‘escreviam’ o cinema não como um objeto

isolado no mundo, mas como uma expressão que se comunica com

outras artes, com a sociedade e com a cultura.

Acreditamos, porém, que deve haver lugar para uma

interpretação contextualizada, agregando às análises erudição e

determinantes referências artísticas – instrumento indispensável para

estabelecer parâmetros adequados.

Mesmo alimentando essa perspectiva, para nós fica claro que,

ao estudar a crítica de cinema no jornal impresso, estamos atentos

para a estrutura da lógica editorial nos dias de hoje, sob a qual se

2 Informativo Filme B – Edição 319
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sustenta o canal que tomamos como referência para esse trabalho; no

caso, os cadernos de cultura dos jornais.

“E o que acontece com os cadernos culturais? O público tem,

claro, mais interesse em ver Star Wars do que um filme

iraniano. No entanto, isso não significa que quem quer ver o

filme norte-americano se interesse por ler “tudo” sobre sua

produção, sobre os lucros obtidos, etc. A rigor, esse tipo de

matéria interessaria mais ao acionista do estúdio, ao exibidor do

filme... Mas é como se as matérias sobre lucro, bilheteria ,

Oscar, etc. se encarregassem de provar (para o jornalista, para

o próprio jornal) que é justo ocupar todo aquele espaço com o

filme... O resultado é curioso e acredito que isso aconteça com

muita gente. Passar os olhos pelos cadernos culturais sem ler

nada – porque não é mesmo para ler, no máximo, saber o dia

da estréia e o cinema em que está passando, saber que tal

filme é o filme da temporada e pronto: quase como se a única

informação relevante fosse não o que se diz sobre o filme, mas

o espaço que se concedeu a ele. É a lógica da publicidade”.

(Coelho in Martins [org.], 2000: 91).

 Entre 09 e 14 de maio de 2002, aconteceu, no Paraná, o 1°

Encontro de Críticos (de Cinema), dentro da programação do 6°

Festival de Cinema, Vídeo e DCine de Curitiba. Na primeira mesa de

debates, obedecendo ao tema Crítica Cinematográfica e o Cinema

Brasileiro, Alfredo Manevy, editor da paulista Revista Sinopse, colocou

a seguinte questão: “qual a relação da crítica que é feita no jornal com

o consumo da cultura e com a produção cultural?”.

 A pergunta de Manevy coroa antigas indagações pessoais que

trazemos para esse trabalho. Nas críticas de cinema publicada nos

jornais diários qual a escala de valores empregada nos julgamentos,

considerando a capacidade dos críticos em transitar por outras artes?

Como é possível detectar excertos, nas críticas de distintos autores,

que apontem similaridades e diferenças sobre uma mesma obra em

questão? Podemos identificar pontos, nos textos escolhidos, que

privilegiam ou repudiam o cinema nacional? E qual razão conduz os

autores a essa opção valorativa? Até onde chega o desprendimento do
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crítico com modismo, propiciando análises levianas e/ou precipitadas?

É possível localizar pontos em comum nas críticas que possam refletir

uma (in)coerência discursiva? E esses pontos em comum, aproximam

ou afastam o julgamento do especialista ao do leigo? A partir do texto

podemos conhecer o estilo, preferências e idiossincrasias dos críticos

de cinema dos jornais diários? Na confecção desses textos, seus

autores utilizam alguma estratégia de sintaxe para valorar uma

produção cinematográfica? E se utilizam, em que medida ela é positiva

ou negativa?

Posta a problemática, partimos para definir o objeto de nossa

análise, decidimos fazer um mapeamento da crítica nacional optando

por textos publicados em três das regiões do País mais expressivas em

termos de produção cinematográfica hoje, além de produção

intelectual sobre o mesmo assunto. São elas, respectivamente, as

regiões Sudeste, Sul e Nordeste.

Da região Sudeste, o jornal O Estado de S. Paulo mostrou-se um

dos mais comprometidos nos anos da Retomada, com especial

destaque para a cobertura das dezenas de festivais de cinema

espalhados ao longo dos últimos anos e do País. O esforço revela,

entre outros motivos, um especial interesse pelo tema.

Da região Sul, escolhemos o jornal porto-alegrense Zero Hora,

em primeiro lugar, por estar localizado em local culturalmente

estratégico. É em Porto Alegre onde funciona há 17 anos a ‘Casa de

Cinema’ que, em 1993, já era referência nacional antes da Retomada.

“Quem acha que é impossível fazer cinema no Brasil não

conhece o trabalho da Casa de Cinema de Porto Alegre. Criada

por cineastas gaúchos em 1987, a entidade consolidou o pólo

de produção do Rio Grande do Sul, responsável por alguns dos

bons curtas-metragens realizados no Brasil nos últimos cinco

anos." (Figueirôa, Jornal do Commercio, 1993).

É também no Rio Grande do Sul onde acontece, já há 31 anos

ininterruptos, um tradicional festival de cinema do País, o Festival de

Gramado – Cinema Latino e Brasileiro; tendo ultrapassado por todos

os percalços que a categoria sofreu nos anos Collor.
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A expressiva tiragem do jornal Zero Hora também confirma sua

relevância no cenário nacional e a nossa opção em trabalharmos com

sua produção de texto crítico. O periódico está entre líderes do País.

Da Região Nordeste, selecionamos trabalhar com o Jornal do

Commercio pelo fato de o periódico ter atingido um prestígio, primeiro

em Pernambuco e depois em todo o Nordeste, na cobertura de cinema.

E o ponto de partida dessa linha ascendente de interesse do leitor para

o periódico coincidiu exatamente com o início da Retomada. Seis anos

depois, Já em 2000, uma enquete feita pelo próprio veículo com seu

leitor, revelou que o assunto mais procurado no Caderno C3 era

cinema.

Há ainda, e naturalmente, uma predileção em escolher um

jornal do Estado onde residimos, em detrimento de outros do

Nordeste, uma vez que sua produção jornalística nos é mais íntima. O

interesse pelo Jornal do Commercio se deu, depois, por um fator de

proximidade, uma vez que atuamos, a partir de 1997, em sua editoria

de cultura, intitulada ‘Caderno C’. Inicialmente como colaborador

casual, passando a trabalhar como estagiário e, na seqüência, como

repórter contratado, até 2001. Essa experiência nos colocou no lado de

dentro do processo de apuração, confecção, edição e publicação de

reportagens e críticas de cinema.

Observar esse processo de perto nos chamou a atenção para

alguns casos em que a ação daquele que escreve sobre cinema

funciona apenas como se fosse um espectador que tem acesso ao

filme antes dos outros e traz sob seu poder o press-release do

produto, detalhando todos os dados técnicos e econômicos da

produção. Alguns textos terminam por ser publicado apenas como

painel para informar quem está no filme, quem o dirigiu, quais seus

filmes anteriores, se os atores estão bem e, como numa gradação de

nota escolar, pontuar a qualidade da fotografia, da direção de arte,

etc.

Exemplo disso são os textos carregados nos adjetivos, com

limitações de vocabulário, exageros e equívocos. Há ainda uma

3 Caderno C é o nome do caderno do Jornal do Commercio (Recife) voltado para o seguimento
cultura.
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geração de “críticos” seguindo a linha "piadística"; ou seja, o texto é

fechado para si, autocentrado e bastante irônico. É como se o crítico se

colocasse acima da obra; e sabe-se que em algumas editorias de

cultura, quem fez a crítica não é ninguém especializado, mas um

repórter circunstancial.

O que se escreve e se publica acaba por não requerer uma

postura crítica diante do que é fornecido. O que se vê nos textos,

muitas vezes, é apenas um destilar de conhecimento dicionarizado e

estéril sobre cinema.

Existem várias linhas teóricas que encurtam o caminho para a

encruzilhada da história das artes, da cultura e de como são abordadas

pelo jornalismo cultural. O percurso analítico que seguiremos no

trajeto deste trabalho terá como paradigma teorias sócios-

interacionistas da linguagem. Iremos focar os estudos de linguagem

que falam de dialogismo, polifonia, intertextualidade e enunciação,

entre outros.

Com o aparato teórico fornecido pela Análise do Discurso (daqui

por diante apenas AD) vamos extrapolar a simples análise lingüística

do texto, indo além da identificação de marcas formais do discurso

para observar como essas marcas ativam a significação dos discursos.

Para cada um dos três primeiros capítulos, fazemos um

‘entrelaçamento espacial’ da análise entre três críticas, visto que cada

uma delas (que versam sobre o mesmo filme) vem de uma região

geograficamente diferente e de formação cultural distinta.

Nas editorias de cultura é pratica comum publicar-se uma série

de matérias de diferente natureza sobre um mesmo filme

(reportagem, ensaios, resenhas, opinião, entrevista com diretor, ator).

Optamos por trabalhar exclusivamente com a crítica estampada no

periódico por ocasião da estréia ou pré-estréia do filme na cidade de

origem dessa crítica.

Essa opção encontra razão na lógica editorial predominante na

editoria dos principais cadernos culturais do País. É, usualmente, na

data da estréia de um filme, na abertura de um espetáculo, ou na data

de lançamento de um livro que esse produto cultural ganha maior

espaço nos jornais.
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Em sua publicação O Livro no Jornal, Isabel Travancas (2001)

analisa os suplementos literários de periódicos da França e do Brasil, e

discorre sobre os distintos objetivos entre esses veículos e o seu

objeto de reflexão, no caso, o livro. Entre vários depoimentos

tomados, o do editor do suplemento literário do jornal Quotidian de

Paris, Bertrand Saint-Vincent, reforça a idéia comercial, e não a

analítica, contida nas editorias de cultura. Sobre o editor francês,

Travancas diz:

“Bertrand Saint-Vincent, é categórico em afirmar que as

escolhas são arbitrárias e subjetivas. Mas acrescenta o fato de o

suplemento fazer parte de um jornal e, portanto, a seleção está

submetida a uma hierarquia jornalística. Ou seja, a maioria dos

livros abordados em todos os suplementos, tanto no Brasil

quanto na França são lançamentos. Esta é uma das primeiras

regras. É a novidade e o leitor muitas vezes só toma

conhecimentos de seu lançamento através dos jornais.”

(Travancas, 2001: 127)

Sendo assim, entendemos que, usualmente, a primeira devoção

reflexiva do crítico diário de cinema acontece na confecção desse texto

inicial, por ocasião da estréia do filme (que pode vir, ou não, seguido

por outros artigos e reportagens, relacionados em datas posteriores).

Pelo lado da recepção, sabemos que é esse, normalmente, o

primeiro grande contato informativo que o leitor leigo tem com o filme,

e acreditamos ser essa relação com o texto, que traz consigo um

ineditismo pelo seu teor mais laborioso, a de maior impacto em todo o

histórico de relações que o leitor venha a ter com futuros textos

vinculados à obra em questão. Enfim, é na voz do primeiro extenso

texto, é nessa primeira devoção, tanto de quem escreve quanto de

quem lê o objeto fílmico através da crítica, o lugar onde nos detemos

para averiguar como ela (a voz) se dirige ao leitor.

Sendo assim, no capítulo um, nos lançamos sobre três escritas

(do Estado, do Zero Hora e  do Jornal do Commercio) ligando um

mesmo tema: as críticas sobre Carlota Joaquina  Princesa do Brazil

(filme cuja importância já foi mencionada, dentro do contexto

‘Retomada’).
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Observamos a necessidade, registrada nas críticas, de procurar

no ‘outro’ uma voz prestigiosa para endossar seu ponto de vista. Esse

aspecto é colocado sob apreciação no nosso trabalho a partir do

pensamento do teórico russo Mikhail Bakthin (1895-1975) sobre

Dialogismo. Tendo a dialética como eixo central para análise da

linguagem, Bakhtin trabalha o Dialogismo para talhar a idéia de que

esse é o princípio constitutivo da linguagem, e que o discurso do

homem é influenciado pelo meio, além de se voltar sobre ele para

transformá-lo.

No capítulo dois, analisamos três textos valorativos sobre

Central do Brasil. Vemos o filme, rodado por Walter Salles em 1998,

como um ponto de inflexão para o alto, na linha evolutiva da

‘Retomada ’. A produção foi um verdadeiro sucesso de público, com

1.593.367 espectadores (Gatti, 2002), e crítica, merecendo atenção

também pelo congraçamento internacional ao receber o prêmio inédito

para o Brasil: o Urso de Ouro em Berlim.

Nesse momento, o discurso da crítica também se apoiou numa

tradição enunciativa que vinha se formando na mídia através do

crescente sucesso da Retomada. Ou seja, o discurso da crítica remete-

se agora aos enunciados que o precedeu nos três anos anteriores a

Central do Brasil.

Pode-se dizer que estava estabelecida uma memória interna no

novo discurso da crítica. A análise apoiava-se numa Memória

Discursiva (Pêcheux, 1983), ou seja, os textos, agora, eram marcados

por uma formação discursiva seguindo um sistema de regras

historicamente determinadas por críticas anteriores.

Um exemplo dessa postura surge quando observamos alguns

trechos nas críticas escolhidas para análise nesse trabalho fazendo

referencia explícita à postura da imprensa no passado. Quando a

crítica busca referências nela mesma, ou quando vai atrás de

produções canônicas do cinema, nacional ou mundial, para qualificar

sua avaliação, o texto crítico parece procurar sua própria identidade.

Já no capitulo três, (cujo objeto de análise recai sobre críticas do

filme Cidade de Deus, dirigido por Fernando Meirelles em 2002), a

primeira observação que nos chama a atenção é a dimensão física dos
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textos. Se comparada ao espaço que se dedicava nas editorias de

cultura ao lançamento de uma produção nacional no início da

Retomada, verificamos um aumento de até cinco vezes mais espaço

para a explanação do crítico.

E se seguirmos a lógica de importância por dimensão física, que

é a lógica da publicidade, hoje predominando nos jornais culturais, os

longos textos críticos podem servir como indicativos do lugar de

prestígio que o cinema brasileiro alcançou em 2002.

A escolha em analisar os texto sobre Cidade de Deus nasceu por

enxergarmos nessa obra o definitivo casamento entre opinião da crítica

especializada e do público (fez cerca de 3,3 milhões de espectadores

no Brasil); além de suscitar, depois de décadas, o primeiro debate

acirrado sobre a produção de cinema no Brasil, abordando vários

aspectos: estética e linguagem, entre outros. Finalmente, Cidade de

Deus fez a melhor carreira internacional, (desde O Pagador de

Promessas em 1963), indo do Festival de Cinema de Cannes em 2002

às quatro indicações ao Oscar que concorreu em 29 de fevereiro de

2004. E, segundo Luiz Zanin Oricchio, editor do suplemento “Cultura”

do jornal O Estado de S. Paulo, o filme fecha um ciclo da história

cinematográfica brasileira.

Apesar de estar longe de ser alçado a uma categoria industrial

(e aqui cabe a pergunta: é a isso que o cinema brasileiro busca?),

nossa produção cinematográfica ao menos já provou mostrar-se

competente para se fazer presente em qualquer competição da

categoria no mundo. De certo modo, mostramos neste trabalho que a

crítica de cinema voltada para o cinema nacional também desenvolveu

maturidade ao perpassar pelos sete anos que cobrimos em nossa

pesquisa.

Mas mostramos também que, aparentemente, essa maturidade

se constrói de forma coletiva, refletida numa uniformização do

discurso. Discurso invariavelmente ‘contaminado’ pela voz do ‘Outro’

(sendo esse ‘Outro’ a própria crítica e o público do cinema brasileiro,

com sua crescente freqüência às bilheterias). O que nos remete ao

conceito de heterogeneidade discursiva, ou seja, a crítica firma uma
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relação de um discurso com outros discursos; vozes discursivas outras

que se manifestam em um dado discurso e interferem no seu sentido.

O que não significa que o autor da crítica esteja totalmente

apagado, mas que:

“... o sujeito nem sempre tem consciência do que ocorre, quase

nunca detém o controle, é constantemente surpreendido ou

soterrado por matéria discursiva vertida pelo id, ou dominado

pelo super-ego ou por alguma instância produtora de discursos

que o cerca, domina-o, submete-o, seja ela uma episteme, uma

teoria, uma doutrina, um locutor indeterminado, enfim, uma

instância que é não-eu, que é outro ou o Outro” (Possenti,

2002: 63,64).

Vamos ainda resgatar como se dá a confecção da crítica nos três

momentos históricos escolhidos (dentro do período da ‘Retomada’) e,

conforme indicativos registram, veremos que a atividade crítica irá se

revelar indissociavelmente em sintonia com a ordem do discurso

(Foucault) predominante em cada um dos períodos. Ou seja, veremos

como o discurso do crítico está atrelado a um discurso maior, cercado

de procedimentos ditados pela sociedade.

Também faremos um ‘entrelaçamento temporal’ das nove

críticas enfocadas em todos os capítulos, tentaremos apontar o que é

consoante ou dissonante entre si, nessa malha de significantes que os

nove textos desenham.
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1. A Era Collor e o início da Retomada

1.1 – A voz calada se faz ouvir

O ano era 1995 quando Carla Camurati retomava um hábito de

distribuição de filmes nacionais no País, mais usual entre os curta-

metragistas. De posse das cópias de Carlota Joaquina  Princesa do

Brazil (primeiro longa que dirigiu), a cineasta viajou bastante,

lançando o filme pessoalmente em quase todas as praças do País. Com

sua persistência, Camurati fazia questão de estar presente em várias

sessões para conferir o desempenho da bilheteria. Sua devoção não foi

em vão. A história da esposa espanhola de D. João VI e sua viagem ao

Brasil ficaram marcadas como sendo a da primeira produção nacional a

ultrapassar a barreira de um milhão de brasileiros (em salas de

cinema) depois dos anos negros do Governo Collor. Carlota Joaquina

tornou-se, assim, em filme-símbolo da Retomada na produção

brasileira.

Os anos negros para a produção audiovisual tiveram uma data

de origem: 16 de março de 1990, quando a Empresa Brasileira de

Filmes (Embrafilme) tivera seus serviços encerrados. Com a

promulgação da Medida Provisória 151, naquele ano, o então

presidente da República Fernando Collor de Mello dava um golpe fatal

na espinha dorsal de qualquer estrutura econômica voltada para o

cinema: a distribuição de filmes. De modo que, nos cinco anos que se

seguiram, até o fenômeno Carlota Joaquina acontecer, menos de 30

produções brasileiras chegaram às telas (Vieira, 2001), sendo que

algumas só chegaram via festivais de cinema.

A dotação orçamentária anual da Embrafilme era de cerca de 12

milhões de dólares, dos quais 70% a 80% eram destinados a

investimentos na produção de longas-metragens. Esses recursos

produziram, nas décadas de 1970 e 1980, uma média de 25 obras por

ano, com orçamento de produção que se situavam, na média, entre

500 e 600 mil dólares por filme. Esses valores eram pequenos perto

dos solicitados por outras estatais (Jornal do Commercio, 2000). A
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Embrafilme, pode-se afirmar, era um órgão menor; mas sua

visibilidade era grande por causa do produto com que trabalhava.

A opção pelo fechamento da empresa não era cultural em sua

essência. A onda de privatização das estatais se iniciou em meados

dos anos 80, período em que a postura neoliberal começava a vigorar

nas rodas políticas do país.

De forma equivocada, o cinema brasileiro é encarado, pelo seu

vínculo à Embrafilme, como um produto estatal que não gera lucro.

Com a crescente adesão da imprensa a essa ideologia, a

cinematografia nacional não achava espaço para se desenvolver.

Permaneceu, então, sem o crédito dos veículos de comunicação,

formadores de opinião, e, por sua vez, também sem o da população.

Quando Carla Camurati coloca no mercado um trabalho que

espontaneamente atrai o interesse do público, os críticos são

necessariamente obrigados a rever sua posição quanto ao cinema

nacional. Surge aí uma crise, um racha discreto na crítica de cinema

quando escreve sobre a produção nacional. Acontece uma cisão dentro

da categoria, que se dividia entre elogiar e continuar depreciando a

nova produção brasileira.

“Parte dela (da crítica de cinema), veterana do desmanche

operado nos anos 1980, durante algum tempo, finge que o

cinema brasileiro continua não existindo. (...) Outra parte da

crítica (...) quase sem etapas intermediárias, passou do

desprezo à adesão ao cinema brasileiro assim que ele começou

a emitir sinais de vida e logo deu mostras que iria sobreviver e

fortalecer-se.” (grifo nosso) (Oricchio, 2003: 217)

Já faziam mais de 40 anos, desde o início dos anos 1960, que

não era constatado um registro assim; no qual os formadores de

opinião expusessem suas posições entre si de forma tão dicotômica. A

razão que provocava tais controvérsias no passado relacionava-se com

a proposta ideológica e política (e tosca na técnica) que o Cinema

Novo lançara no mercado.

Por exemplo, por ocasião do lançamento de Deus e O Diabo na

Terra do Sol, de Glauber Rocha, o crítico Paulo Perdigão publicou na
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edição de 25 de março de 1964 do matutino carioca Diário da Manhã a

crítica “Arte popular nasce no Brasil com Deus e O Diabo”. Ali, ele

iniciava a escrita trombeteando: “Nunca se fez no Brasil um filme

como esse”.

 Havia todo uma confraria de críticos simpáticos a essa opinião

exposta por Perdigão. Era gente como Alex Viany – cujo livro

Introdução ao cinema brasileiro (1959) influenciou os jovens que

integrariam o Cinema Novo; Francisco Luís de Almeida Salles, cuja

conversão pró-cinema brasileiro foi lenta e gradual (quando se desfez

de alguns critérios formais de análise fílmica); e Paulo Emílio Sales

Gomes, autor da polêmica frase na qual vaticinava que o pior filme

brasileiro nos diz mais que o melhor filme estrangeiro. A afirmação até

hoje gera debates pelo seu discurso e, inclusive, pela origem de sua

composição. (Oricchio, 2003). As duas principais tribunas de onde

Salles Gomes escrevia eram, inicialmente, na revista Clima (fundada

em 1941) e, depois, no Suplemente Cultural do jornal O Estado de São

Paulo de 1956 a 1966.

Em um caminho distinto, outros profissionais, não menos

importantes, da crítica de cinema daquela época, como Antônio Moniz

Viana, influente analista de cinema que atuou por 28 anos; Rubem

Biáfora, que chegou a apoiar a tentativa de um cinema industrial

paulista e de algumas chanchadas cariocas; e até Ely Azeredo, o autor

da expressão ‘Cinema Novo’; todos eles colocaram-se de forma

ferrenha contra o movimento cinemanovista.

Quando Terra em Transe, de Glauber Rocha, estreou no Rio,

uma crítica de Moniz Viana, publicada em 1967 no carioca Correio da

Manhã, resumia bem seu grau de não-apreciação pelo movimento. Ali

ele bradava: “É uma obra-prima de indisciplina narrativa, o clímax da

antitécnica”. (Filme Cultura, 1985)

Esse tipo de divergência parece nascer quando toma corpo nos

críticos de cinema uma crise de identidade para com seu objeto de

avaliação (o cinema brasileiro). Assim como nos anos que precederam

o Cinema Novo, o árido período antes da Retomada gerou um cenário

propício a um panorama de descrença na identidade de um cinema

feito por brasileiros e para brasileiros. Ou ainda, deixou de gerar uma
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preocupação e auto-avaliação da crítica a esse respeito. Em outras

palavras, a atividade crítica não foi estimulada pelo seu objeto de

estudo, e assim não pôde evoluir sua faculdade.

Voltando ao início da Retomada, enquanto os profissionais dos

diários culturais se dividiam em elogiar e depreciar a nova produção

nacional, o tema ‘cinema’ virava pauta das editorias de política e

economia. A pauta era “quente” pois a Lei do Audiovisual (promulgada

em julho de 1993) era a principal responsável pela a produção

brasileira.

Os jornais decidiram que era de interesse público discutir e

apresentar todas as prestações de contas de uma realização

cinematográfica no Brasil. As matérias sobre filmes negligenciavam,

entretanto, aspectos narrativos, estéticos, enfim, de natureza analítica

em termos de linguagem do cinema naquele momento.

Com isso, a partir de uma observação nos textos publicados no

O Estado de S. Paulo, Zero Hora, e Jornal do Commercio, por ocasião

do lançamento de Carlota Joaquina  Princesa do Brazil, de Carla

Camurati, conferimos nos comentários expostos um forte apelo à

performance da bilheteria que o filme alcançou, em prejuízo a um

registro que se propunha, a princípio, ser examinador da obra.

Quando Michel Foucault proferiu em sua aula inaugural no

College de France, em 1970, o texto A Ordem do Discurso (1996), ele

defendia que na sociedade, como a conhecemos, a produção do

discurso sofre controle, seleção e organização por sistemas de

exclusão. Esses sistemas configuram-se pelo fato de ser amputado ao

homem social o direito de dizer tudo, de falar tudo que lhe convier, em

qualquer circunstância.

Dentro desse modelo, o filósofo destaca o princípio da

‘separação, rejeição’ na qual, por exemplo, o discurso da razão

predomina sobre o discurso da loucura. Apesar de uma voz insana

existir no ser-social, ela não penetra no mundo da razão, não é

influente nesse universo. Ela é, enfim, separada, rejeitada pelo

discurso predominante.

As ‘separações’ se configuram num contingente histórico,

sustentadas por todo um sistema de instituições que impõe e
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reconduzem o discurso. Dessa forma, o discurso verdadeiro é

relevado.

“(...) chegou um dia em que a verdade se deslocou do ato

ritualizado, eficaz e justo, de enunciação, para o próprio

enunciado (...). Entre Hesíodo e Platão uma certa divisão se

estabeleceu, separando o discurso verdadeiro e o discurso

falso; separação nova visto que, doravante, o discurso

verdadeiro não é mais o discurso precioso e desejável, visto

que não é mais o discurso ligado ao exercício do poder. O

sofista foi enxotado.” (Foucault, 1996: 15).

Para, digamos, validar esse desdém ao discurso verdadeiro,

Foucault nos fala da presença de uma ‘vontade de verdade’, exercendo

coerção sobre o discurso social. Essa ‘vontade de verdade’ estaria em

dados factuais de produção para fundamentar e racionalizar as teorias

econômicas; ou ainda nos indicativos sociológicos, médico, psiquiátrico

para dar suporte e justificar os códigos do sistema penal.

“Como se a própria palavra da lei não pudesse ser mais

autorizada, em nossa sociedade, senão pelo discurso de

verdade” (Foucault, 1996: 19).

No micro universo da crítica de cinema que estudamos, é fácil

verificar a vinculação que o jornalista diário de cultura faz, através de

seu texto, com a brutal resposta da platéia ao chamado de Carlota

Joaquina. O sucesso junto ao público que o filme cativou (a ‘vontade

de verdade’) colocou a produção nacional na ordem do discurso da

crítica, coagindo o analista a rever sua postura com relação ao cinema

nacional.

Não pode ser coincidência o registro, em três jornais de três

regiões distintas do País, a ênfase, descrita explicitamente, sobre a

adesão do público ao filme.

Em 03 de fevereiro de 1995, o jornal O Estado de S. Paulo

publicou na capa do Caderno 2 a crítica de Luiz Carlos Merten. Nesta

que é a data de estréia do filme na capital paulista, Merten encerra sua

avaliação assim:

“Embora cuidado – na cor, principalmente -, o filme dá a

impressão de não ir a lugar algum. O público, de qualquer
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maneira, está gostando. Só no Rio e em Belo Horizonte Carlota

Joaquina já foi visto por mais de 40 mil espectadores. E o

cinema brasileiro não pode prescindir dessa aceitação” (Estado

de S. Paulo, 1995).

Parafraseando o jornalista, podemos dizer que a crítica, naquela

conjuntura pela qual passava o cinema nacional, não podia prescindir

de uma ‘vontade de verdade’ para validar positivamente, em seu

texto, a produção em questão.

Quase dois meses depois, a diretora Camurati veio ao Recife

lançar seu longa-metragem. Na capa do Caderno C o crítico de cinema

titular do Jornal do Commercio, Alexandre Figueirôa, anuncia:

“O filme entra em cartaz para o público, amanhã, tentando

repetir por aqui a trajetória de consagração já observada em

outras praças. No Rio de Janeiro, ele está em cartaz há três

meses e tem agradado até mesmo a crítica sempre muito

rigorosa com os filmes brasileiros”. (Jornal do Commercio,

1995).

Só em maio, do mesmo ano, o filme é lançado em Porto Alegre

e a editoria Segundo Caderno, do Zero Hora, pública na capa a

avaliação de seu especialista da área, Tuio Becker. Ele abre o texto

assim:

“Quando esteve em Porto Alegre, no final de dezembro de

1994, apresentando uma sessão fechada, para publicitários, de

Carlota Joaquina, Princesa do Brazil, Carla Camurati ainda não

tinha idéia do possível sucesso de bilheteria que seu filme faria

nos próximos meses”. (...) “A eficiente publicidade ‘boca-a-

boca’ fez com que o filme deslanchasse e em suas primeiras

semanas de exibição no Rio, São Paulo e Belo Horizonte

atingisse a cifra de 100 mil espectadores, aumentando em mais

de 200 mil pessoas até meados de abril. Lamarca, de Sérgio

Rezende, que tinha Carla Camurati em seu elenco, detinha o

recorde de 200 mil espectadores no processo de reconquista do

público pelo cinema brasileiro.” (Zero Hora, 1995).
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Podemos dizer que a força da ‘vontade de verdade’, coagindo

aqui sobre o discurso, ganha cada vez mais peso a medida em que

corre o tempo, e ao mesmo tempo em que um gigante corpo físico

(representado pela multidão nas salas por Carlota Joaquina) vai

crescendo. Até por um frio cálculo matemático podemos conferir essa

afirmação.

Se no início da carreira do filme, Merten dedica 3 linhas para

falar sobre o público, o marketing ou o mercado, dois meses depois

Figueirôa destina 11 linhas para o mesmo assunto. Mais um mês sobre

a publicação recifense, e Tuio Becker aplica em 29 linhas (mais de

60% de todo seu texto) dados sobre a performance da produção,

contra apenas duas linhas para análise.

Observamos que a proporção funciona de forma inversa quando

levamos em consideração os comentários dos críticos sobre o que

podemos chamar de análise do filme em si. Chamamos “análise do

filme si” o que Francis Vanoye e Anne Goliot-Lété (2002) chamam de

descosturar, despedaçar, desunir, extrair, separar destacar, decompor

o filme, em termos mais ou menos aprofundados, mais ou menos

seletivos, de acordo com o interesse da análise. Num segundo

momento da análise, os elos separados se associam e se tornam

cúmplices para fazer surgir um novo significante.

Se na primeira crítica Merten detêm-se em 9 linhas para tecer

comentários subjetivos sobre o filme, detectamos que Figueirôa utiliza

apenas 5 linhas do seu espaço para lançar sua opinião.

“Carlota briga por sexo e poder sem posar de heroína feminista.

É um monstro. Dom João não fica atrás: desagrada aos

portugueses com medidas que favorecem o Brasil. Mas a visão

é redutora: o escracho, como representação da alma brasileira,

tem de explicar tudo. Embora cuidado – na cor, principalmente

–, o filme dá a impressão de não ir a lugar algum”. (O Estado

de S. Paulo, 1995).

Ou seja, os detalhes sobre o sucesso do filme junto ao público

interessam mais, ou são em maior volumes representados no texto,

que as questões próprios do filme. O que reforça a idéia da soberania
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da ‘vontade de verdade’ sobre a ordem do discurso da crítica naquele

momento.
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1.2 Entre o dito e o não-dito: um discurso ambíguo

 Apesar de estar estreando na direção de um longa-metragem,

Carla Camurati não era nenhuma desconhecida da mídia nem do

público ao surgir com Carlota Joaquina no universo cinematográfico

nacional. A realizadora já havia trabalhado como atriz em diversos

filmes de produção brasileira. Eternamente Pagú (1989), de Norma

Bengell, e Lamarca (1994), de Sérgio Rezende, são exemplos disso.

Pelos textos analisados, verificamos que, enquanto uma parte da

crítica não renunciou a essa, digamos, fama da cineasta para construir

seu discurso sobre Carlota Joaquina, outros autores não mencionam

esses dados, confiando ao seu leitor um discernimento subjetivo (e

diferente) a partir da ausência dessa informação.

 Utilizar o reconhecimento público da cineasta na crítica

permitiria que as vozes pré-construídas na memória discursiva do

‘Outro’ (o leitor) trouxessem um novo significado ao enunciado (da

crítica). Nessa amarração entre o enunciado e a formação discursiva

do ‘Outro’, Pêcheux (1983) diz que acontece o ‘interdiscurso’.

Para Orlandi (1999) o ‘interdiscurso’ remete a um especifico

dizer historicamente constituído. Um dizer com significância

intrinsecamente ligada à história, que remete a um outro leque de

dizeres.

Dessa forma, o que está escrito na crítica importa à AD, assim

como o que não está escrito também lhe é valioso, pois a AD se

interessa igualmente em saber o que o sujeito do discurso deixou de

dizer ao omitir um dado. Por essa perspectiva (a do não-dito), a

mensagem que se instala no discurso é construída à revelia do seu

autor.

Assim sendo, nos textos sobre Carlota Joaquina, quando Merten

e Figueirôa não fazem nenhuma menção do histórico de Carla

Camurati no cinema brasileiro, os criticos estão deixando a mercê da

memória discursiva constitutiva do leitor uma valoração específica

sobre o filme dirigido pela cineasta. Essa leitura seria diferenciada se

algum registro, alguma referência sobre a competência de Camurati no

cinema fosse mencionada nos textos.
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É pertinente relembrar que nesse ponto, em 1995, o discurso

histórico recente não era exatamente positivo às produções e aos

autores do cinema brasileiro. Os filme feitos no Brasil até ali

minguavam gradativamente e seus diretores não recebiam os

melhores créditos; nem da crítica especializada nem do público. Isso

significa que, naquele momento, ao anunciar um longa-metragem

nacional, e, ao fazê-lo, não atribuir nenhuma consideração em quem

está a frente desse produto, o crítico estava apenas anunciando ‘mais

um filme nacional’. Estava, assim, acumulando nele toda a carga

negativa, ou, deixando no leitor (pela sua memória discursiva) a

possibilidade de acumular toda a carga negativa gerada pela má

performance do cinema brasileiro até então.

 “Nas primeiras apresentações à imprensa, Carlota não deu a

impressão de que iria ter carreira tão brilhante. Alias, a

sensação era de que não iria ter carreira nenhuma. Em São

Paulo, foi apresentado em pré-estréia pública (isto é, jornalistas

assistiram ao filme junto com platéia, o que supostamente

corrige certas distorções das sessões privadas, tidas pelos

diretores como “frias”). A reação foi pífia, praticamente nula.

Risos econômicos durante a projeção e palmas protocolares no

final. O comentário depois da sessão foi inevitável: mais um

filme nacional feito para ninguém e destinado ao fracasso”.

(Oricchio, 2003: 39)

Num sentido inverso ao dos outros críticos, Tuio Becker não

deixa seu interlocutor esquecer que o nome de Carla Camurati está

vinculado à competência. Em sua crítica, localizamos quatro instantes

(contra zero nas outras duas críticas) nos quais o jornalista remete o

leitor positivamente ao histórico profissional da cineasta:

“Lamarca, de Sérgio Rezende, que tinha Carla Camurati em seu

elenco, detinha o recorde de 200 mil espectadores no processo

de reconquista do público pelo cinema brasileiro”. (Zero Hora,

1995)
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“...informa Carla que, em meio a realização do seu filme, atuou

em Lamarca, a fim de arrancar mais dinheiro para tocar a

produção”. (Zero Hora, 1995)

“...entusiasma-se a realizadora, que anteriormente havia

assinado os curtas A Mulher Fatal Encontra o Homem Ideal

(1988) e Os Bastidores (1990)”. (Zero Hora, 1995)

“Carla Camurati (...) prepara com Melanie Dimantas o roteiro

de seu novo filme, (...) é mais um desafio a ser vencido pela

diretora, premiada duas vezes em Gramado, como atriz

coadjuvante por O Olho Mágico do Amor, de José Antônio

Garcia e Ícaro Martins (1982) e como melhor atriz por

Eternamente Pagu, de Norma Bengell (1987).” (Zero Hora,

1995)

Com essa postura discursiva, Becker não permite ao leitor

esquecer quem está por trás de Carlota Joaquina, e vai costurando um

novo e otimista bordado na memória discursiva do leitor.

Já no texto de Luiz Carlos Merten, há um elemento curioso. O

jornalista de O Estado de S. Paulo inicia a crítica chamando a atenção

para a peça que o dramaturgo Roberto Athayde publicou sobre a

mesma protagonista do filme de Camurati. Em todo o primeiro

parágrafo, Merten intercala informações sobre os dois trabalhos,

revelando a semelhança na estrutura dos dois enredos. Curiosamente,

a pauta do dia é o filme de Camurati, que estreava na data em que a

crítica de Merten chegava às bancas. O importante naquele espaço,

entretanto, parecia ser o tema da produção cinematográfica, e não a

produção.

Detalhe: a peça de Athayde já estava disponível nas livrarias

sete meses antes do filme de Camurati entrar em cartaz em São Paulo.

O trabalho do dramaturgo já havia, inclusive, recebido a devida

atenção pelo mesmo veículo quando, na época de seu lançamento,

publicou entrevista com o autor da peça.

Essa ambigüidade no discurso da crítica cinematográfica diária

daquele momento fica mais explícita quando nos inclinamos para
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verificar a ênfase nos títulos das três críticas em questão. “’Carlota’

revê história com deboche” (O Estado de S. Paulo, 1995); “Pré-estréia

do filme será hoje” (Jornal do Commercio, 1995); “Enfim, um filme

brasileiro de sucesso” (Zero Hora, 1995).

Enquanto o primeiro título enfoca a temática da produção, o

segundo destaca em seu título o apontamento do evento. Já a

chamada do terceiro título funciona a partir do êxito do filme no

mercado. Enfim, com essa postura vacilante, sem firmar-se num

aspecto propriamente cinematográfico, o conjunto nacional da crítica

cinematográfica soa em seu desenvolvimento como um silogismo,

como um argumento aparentemente válido para elevar o filme, mas

que, na realidade, não se mostra analítico, nem no texto que maltrata

nem no que elogia a produção em questão.

Ao contrário do discurso monológico da crítica pré-Retomada

(que dizia em diferentes, mas conciliados tons que o cinema nacional

não tinha qualidade), instala-se então uma crise entre a categoria.

Crise no sentido de conflito, de dúvidas, incertezas. O cenário acena

modificado para o cinema nacional depois da passagem de Carlota

Joaquina. Naqueles anos ressacados do governo Collor, a

carnavalização no filme de Carla Camurati mostrava ser esse o

interesse do espectador em uma sala de exibição: ver sua história

projetada pelo estigma da gandaia. Rir de si mesmo estava na ordem

do dia.

Identificamos aqui, nessa porta aberta por Carlota Joaquina, o

ponto de partida de uma transição não apenas da produção de filmes

no Brasil, mas também para aqueles que, com seu repertório teórico

de cinema, devem ajudar o público leigo a estender seu prazer diante

de uma obra cinematográfica.

A partir daqui, o crítico de cinema nas editorias de cultura passa

a prestar mais atenção no que se diz, como se diz, com qual propósito

se diz, e porque se diz o que ouvimos e enxergamos num filme

brasileiro. É sobre essa transformação, sobre esse progressivo e

gradual movimento em determinada direção mais reflexiva da crítica,

que vamos nos deter no capítulo seguinte.
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2. Da desconfiança ao orgulho

2.1 – Ressonâncias para o estrangeiro

Do ponto onde estava Carlota Joaquina – A Princesa do Brazil,

em 1995, até o ano de 1998, o cinema brasileiro da Retomada gerou

mais 86 longas-metragens. O número é impressionante se

consideramos o mesmo período, três anos, da Retomada para trás.

Entre 1992 e 1995 a produção total não alcançou nem a marca de 15

filmes. (Gatti, 2002).

Sabemos que a Lei do Audiovisual tem relação com esse

desenvolvimento. Além de tirar a produção cinematográfica do limbo,

ela estabeleceu uma política mínima para o setor. Beneficiadas pela

renúncia fiscal, as empresas investiram cada vez mais em filmes sem

correr risco financeiro, pois, pela lei, o valor usado como investimento

era o do abatimento no imposto. Como atrativo aos empresários, havia

ainda o recall, naturalmente gerado pelo cinema, sobre a marca que

investia no filme.

Mas mesmo com esse aceno positivo e uma melhora

quantitativa, que se traduzia também em um crescimento (ainda que

instável) do público, a produção cinematográfica brasileira continuava

batendo de frente com problemas conjunturais para o seu livre

desenvolvimento. Por exemplo: não havia uma fiscalização legal nas

salas de cinema do País, e assim sendo, boa parte delas não cumpriam

a lei 3.024 (chamada Lei de Cota), que até sua vigência, no ano 2000,

obrigava os auditórios a dedicarem 49 dias por ano à projeção de

filmes brasileiros.

Também naquele período, o mercado nacional de salas de

cinema era relativamente pequeno. Até 1998, havia apenas 1.300

auditórios no Brasil (Feneec, 2000), o que resulta em uma expectativa

de retorno financeiro bastante restrito. A distribuição dos filmes

brasileiros continuava também muito desarticulada, não atingindo

muitas praças e assim deixando de explorar todo o potencial dos filmes

dentro de seu próprio mercado. Para finalizar, ao contrário dos vários



PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO
CINEMA BRASILEIRO NOS JORNAIS

UMA ANÁLISE DA CRÍTICA CINEMATOGRÁFICA NA RETOMADA

34

países onde as redes de televisão participam da produção e veiculação

de sua cinematografia, no Brasil não havia nem sequer uma lei que

promovesse esse tão, já comprovado, frutífero casamento.

Apesar dos entraves, já se apresentava – como uma anêmica

realidade – a descentralização das produções de longa-metragem, cuja

origem, tradicionalmente, alternava-se entre o Rio de Janeiro e São

Paulo. Aconteceu no Rio Grande do Sul com Anahy de las Misiones,

1997, de Sérgio Silva e Lua de Outubro, 1997, de Henrique Freitas

Lima; no Distrito Federal com Louco por Cinema, 1996, de André Luiz

Oliveira; no Espírito Santo com O Amor Está no Ar, 1997, de Amylton

Almeida e Fica Comigo, 1997, de Tizuka Yamasaki; em Minas Gerais

com Menino Maluquinho, 1996, de Helvécio Ratton; no Ceará cm

Corisco & Dadá, 1997, de Rosemberg Cariry e Iremos a Beirute, 1998,

de Marcus Moura, e em Pernambuco com O Baile Perfumado, 1996, de

Paulo Caldas e Lírio Ferreira.

No aspecto estilístico, podemos afirmar que, com algumas

exceções, o nosso cinema mostrava ainda feições conservadoras,

procurando adequar-se às exigências do mercado e tentando alcançar

um padrão de qualidade com nível internacional. (Oricchio, 2000). Em

termos de gênero, não havia uma predominância que perpassava por

todas as produções do período, mas observava-se uma predileção pelo

resgate a fontes históricas, como o desenvolvido por Carlota Joaquina,

e pelas produções que enfocavam o cangaço – gerando três longas

(além de Baile Perfumado e Corisco e Dadá, uma refilmagem em 1997

de O Cangaceiro, por Aníbal Massaíni).

Do ponto de vista de adesão do espectador pela produção

nativa, surgiu um fenômeno. Depois de aprovar Carlota Joaquina, o

público, aparentemente, passou a nutrir uma inicial simpatia pelo

cinema nacional, mas isso não se traduzia, de fato, em boa freqüência

de espectadores nas salas de cinema. Se em 1995, 2.966.239

brasileiros foram às salas para ver filme nacional, em 1996 apenas

1.227.220 voltaram aos cinemas pela mesma razão. (Minc, 2002).

Talvez essa postura dúbia do público, entre a curiosidade e a

desconfiança com o que o cinema local podia oferecer, tenha surgido

de duas situações antagônicas acontecendo de forma concomitante.
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Como já se disse, os números mostram que a queda de público

prestigiando o cinema brasileiro em 1996 aconteceu a despeito de,

naquele ano, o número de produções nativas em exibição no país

terem triplicado (eram 27), com relação a 1995, quando apenas 09

filmes nacionais tinham chegado às telas.

A imprensa cultural diária, ainda sob o efeito Carlota Joaquina,

passou a acompanhar e divulgar todos os passos do cinema brasileiro,

de modo que o público tinha acesso a essa matemática progressiva da

qual gozava seu cinema recém-renascido. Enfim, não foi por

desinformação que o freqüentador de cinema no Brasil, logo após fazer

história com o filme de Carla Camurati, deixou de ir ver o novo filme

brasileiro. Se a resistência a essa produção nacional ainda permanecia,

era pela persistente existência de um ranço (plantado na era Collor) do

discurso neoliberal, cujo raciocínio dizia: produto bom era produto

globalizado.

Apesar de a imprensa aliar esse discurso à dinamicidade que

movimentava a produção nacional, não era com esses olhos que o

brasileiro enxergava seus filmes. Essa era a situação antagônica e

concomitante a que nos referimos acima. Enquanto o crítico, com sua

voz oficial começava, em uníssono, a salientar o que havia de positivo

no cinema nacional, a voz popular ainda estava bastante atenta aos

problemas, de várias ordens, nos nossos filmes.

Um exemplo emblemático da redenção que a mídia mostrava ao

cinema nacional diante da sublevação que se configurava no nosso

meio audiovisual pode ser representado num volume da Revista Set.

Em sua edição de número 105, de março de 1996, a periódica estava

no décimo ano de atuação no mercado editorial. Circulando

praticamente sozinha no seu seguimento, a revista dedicava, pela

primeira vez, sua capa ao cinema nacional. A fotomontagem da capa

reproduzia imagem de Glória Pires e Patrícia Pillar, estrelas de O

Qu4trilho, longa rodado em 1995 por Fábio Barreto que concorria ao

mais antigo prêmio cinematográfico do mundo: o Oscar.

Em matéria de seis páginas, somadas a mais duas,

entrevistando Glória Pires, a SET trazia detalhes da pré-produção, do

lançamento de O Qu4trilho no Festival de Gramado, da performance
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nas bilheterias do Brasil, e do trabalho de divulgação feito nos Estados

Unidos para receber as indicações da Academia de Artes e Ciências

Cinematográficas.

A tônica da reportagem também era interessante. A começar

pelo título, “Em clima de Copa do Mundo”. Atribuía-se ao evento a

mesma importância de uma partida final do campeonato mundial de

futebol, cujo interesse quando a ‘Canarinha’ está em campo, sabe-se,

mobiliza o brasileiro. Até nos intertítulos usados – “primerio tempo”;

“intervalo”; “segundo tempo”, “É gol!”; e “passe em jogo” – a revista

tentava angariar a simpatia do leitor/espectador à essa produção

nacional. (Petermann, 1996).

A analogia promovida pela revista funcionou tão bem que, até

hoje, oito anos depois, a imprensa ainda ‘vende’ a presença de um

filme brasileiro na festa do Oscar como uma decisão de Copa do

Mundo. Nos primeiros dias de março de 2004, logo depois de

anunciada as quatro indicações de Cidade de Deus, de Fernando

Meirelles, ao Oscar um noticiário do Canal Brasil comentava que nossa

chance de êxito na festa era, agora, de “quatro gols”.

Acompanhado os passos de O Qu4trilho uma série de filmes na

nova safra estendia sua carreira além da fronteira nacional. A começar

por Terra Estrangeira, 1995, de Walter Salles e Daniela Thomas, que

foi selecionado em mais de 40 festivais, entre eles o Sundance, o de

San Francisco (ambos norte-americanos), e o de San Sebastian, na

Espanha. O Judeu, 1996, de Jom Toby Azulay, que entrou em cartaz

também no circuito de Portugal. Todos os Corações do Mundo, 1996,

de Murillo Salles, uma encomenda da Federação Internacional de

Futebol (FIFA) para registrar a Copa do Mundo de 1994, nos Estados

Unidos, e que teve espaço no mercado norte-americano. E O Baile

Perfumado, filme exibido no mercado de distribuição em Cannes.

Cada notícia como essa que chegava ao leitor brasileiro soava

pela imprensa como um atestado a respeito da competência do cinema

nacional. Chegamos em 1998 com nova indicação ao Oscar. A versão

para o cinema de O Que É Isso, Companheiro?, baseado em livro

homônimo de Fernando Gabeira, dava ao diretor Bruno Barreto a

possibilidade de entrar para a história do cinema brasileiro. A mídia,
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mais uma vez, arma uma ‘corrente pra frente’ com o público em prol

do cinema nacional.

Mas algo não se encaixava. A considerar pela pífia performance

do filme de Barreto nas bilheterias do Brasil, com 321.450

espectadores (Gatti, 2002), e mesmo tendo sido distribuído no Brasil

com habilidade por uma empresa norte-americana, a Columbia

Pictures, pode-se dizer que o público brasileiro ainda desconfiava do

seu próprio cinema.
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2.2 – Ressonâncias do estrangeiro

Em fevereiro de 1998, pouco antes de confirmada a inclusão de

O que isso companheiro? na festa do Oscar, começava a chegar aos

brasileiros a notícia da excelente performance de um outro filme

nacional na 48ª edição do Festival de Berlim (ou “Berlinale”, como é

conhecida no meio). Até então, poucos tinham ouvido falar da

produção, dirigida por Walter Salles e protagonizada por Fernanda

Montenegro, que estava na mostra competitiva daquele que era um

dos mais tradicionais e respeitados festivais de cinema da Europa.

Aos poucos, a imprensa vai informando que o filme de Salles

além de já ter tido, um mês antes, em Utah, Estado Unidos, encantado

a platéia do Sundance Film Festival (dedicado a produções

alternativas), tinha agora boas chances de levar o prêmio ‘Urso de

Ouro’ de melhor filme na Alemanha.

Do exterior, correspondentes brasileiros cobrindo a Berlinale não

economizavam palavras para difundir o poder de comoção que o filme

provocava no público. Sem saber quando o filme entraria em cartaz

em seu país, o brasileiro se deparava com as seguintes chamadas nos

cadernos diários de cultura: "Preparem os seus corações. Vem aí um

filme brasileiro que fará as pessoas saírem do cinema chorando, e

felizes." (Jornal do Brasil, 1998); "Arrebatador… de partir o coração.

Central do Brasil provocará rios de lágrimas por todo o mundo. O filme

fechou distribuição internacional para todos os territórios do

planeta…!" (Folha de S.Paulo, 1998); "O filme da retomada brasileira.

Alta qualidade, uma obra madura." (Jornal do Brasil, 1998).

Na segunda quinzena de fevereiro, o longa-metragem ganha o

inédito prêmio para o Brasil, o Urso de Ouro de melhor filme na

Berlinale, em conjunto com o Urso de Bronze de melhor atriz para

Fernanda Montenegro. Cerca de um mês depois, no sábado 20 de

março, encerrando o então II Festival de Cinema Nacional do Recife,

Central do Brasil é exibido pela primeira vez para um público pagante

no seu país de origem. No auditório do Teatro Guararapes, reunindo

cerca de 2.500 pessoas, o filme é projetado com a presença do diretor
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e da protagonista do longa-metragem. Ao final da exibição, os

convidados são ovacionados de pé pela platéia recifense.

Começava assim a carreira de Central do Brasil, antes mesmo

de entrar no circuito comercial de exibição brasileiro.

A distribuição comercial do filme aconteceria logo depois,

marcando duas estratégias de lançamento que seriam seguidas, na

medida do possível, por futuros filmes da Retomada: (1) o filme

entraria em cartaz numa mesma data nas cidades economicamente

expressivas do país; e (2) atrelado a isso, seria formado um

expressivo trabalho de marketing usando a repercussão internacional

para atrair o público.

Sob a ordem mercadológica desses dois aspectos, observamos

que a posição da crítica cinematográfica diária também se apresentaria

num grau de comunicação diferente daquele de três anos atrás.

Como mostramos no capítulo anterior, para comentar um filme

nacional, a partir do fenômeno Carlota Joaquim  Princesa do Brazil, o

discurso da crítica especializada se mostrava vacilante no momento de

eleger o assunto motriz do seu texto – que alternava entre a adesão

do público e as vicissitudes e coragem para se produzir um filme no

Brasil.

A partir da nossa análise sobre textos de Central do Brasil,

podemos dizer que, em 1998, a crítica de cinema diária não tinha mais

nenhuma dúvida sobre o que dizer a respeito do filme nacional. Se por

um lado, a capacidade analítica da crítica estava um passo adiante de

sua postura apresentada no início da Retomada, por outro, os críticos

apresentavam agora uma consonância de vozes, quase idêntica na sua

construção enunciativa.

De modo que não é difícil verificar nos textos dos jornais O

Estado de S. Paulo, Jornal do Commercio e Zero Hora daquela época

que o discurso da crítica de cinema apoiava-se em três aspectos: na

ressonância do discurso que vinha do exterior, na resposta ao

‘chamado’ de uma nova realidade sócio-econômica do país, e num

interdiscurso com o próprio cinema.

Para entender como se dá o primeiro aspecto, precisamos

recorrer ao conceito de ‘vontade de verdade’ na ordem do discurso, já
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detalhado no capítulo anterior. Por ocasião de Carlota Joaquina,  o

crítico usava, como um dos recursos para validar o trabalho de

Camurati, a já instalada aclamação de centenas de milhares de

espectadores que pagaram para ver a obra. Com Central do Brasil, os

jornalistas culturais não tinham como utilizar essa estratégia. Isso

porque o filme de Salles foi lançado simultaneamente no circuito

comercial, quase que na totalidade do território nacional. Ou seja, o

filme chegou ao freqüentador das salas de cinema na mesma data, 03

de abril de 1998, em que todas as críticas, ao mesmo tempo, eram

publicadas nos diários de cultura. O argumento ‘sucesso de público no

Brasil’ não podia ser empregado para Central do Brasil, visto que o

filme não tinha passado pelo seu crivo mais cruel: a bilheteria. Apesar

de ter sido visto na exibição do II Festival de Cinema Nacional do

Recife, nas sessões fechadas para a imprensa e em uma projeção

especial em Cruzeiro do Nordeste (locação do filme), o filme de Salles

não havia iniciado um registro oficial de contabilidade de público.

A estratégia da crítica para atrair a atenção do leitor sobre a

competência da obra é substituída por uma outra de natureza similar:

comentar a performance do filme nos, principalmente, festivais

internacionais, ou nas sessões especiais. Essa ‘vontade de verdade’

aparece logo no primeiro parágrafo da crítica de Luiz Carlos Merten:

“O filme estréia hoje, depois de uma série de apresentações

especiais. Elas não tinham por objetivo apenas manter o filme

na mídia, após a dupla premiação no Festival de Berlim (melhor

filme e atriz: Fernanda Montenegro). Também tinha por

objetivo estimular o boca-a-boca. Pois é quase impossível que

alguém saia falando mal de Central do Brasil”. (O Estado de S.

Paulo, 1998)

Assim também como nas primeiras palavras do texto de Tuio

Becker:

“Um dos mais esperados filmes brasileiros desta temporada,

Central do Brasil, estréia hoje em 11 capitais brasileiras. O

filme levou o Urso de Prata em Berlim de 1998, em que

também foi premiada a atriz Fernanda Montenegro”. (Zero

Hora, 1998)
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O jornalista recifense Kleber Mendonça Filho comenta:

“É uma linguagem (a do filme) que parece ministrar uma

espécie de hipnose sobre a platéia, (...) onde em meio a quase

três mil pessoas – a maioria em lágrimas sinceras – teria sido

possível ouvir um alfinete cair”. (grifo nosso) (Jornal do

Commercio, 1998).

Ao contrário da ‘vontade de verdade’ que constava nas críticas

de Carlota Joaquina (lá representada pela participação do público

brasileiro), nos textos sobre Central do Brasil, como vemos aqui, esse

subterfúgio dá espaço a uma voz estrangeira, a um ‘selo de qualidade’

timbrado por um festival alemão.

Como aponta Bakhtin (1997 [1979]), ao formular estudo sobre

o enunciado como uma unidade de comunicação verbal: a

intencionalidade do que se diz (o enunciado da crítica) está voltado

não só para o objeto (o filme), mas também para o discurso do Outro

(a crítica estrangeira) a respeito desse objeto. De fato, não é novidade

que o crítico de cinema, assim como todo jornalista de qualquer outra

área, não é livre de influências. Muito pelo contrário, pois, quando

parte para a especialização num tema, o profissional de comunicação

tende a acompanhar a produção crítica de seus colegas sobre o mesmo

assunto que domina.

Podemos dizer também que, quando o crítico, no seu texto, faz

menção ao enunciado do Outro, ele está revelando em seu discurso

particular (a crítica) aspectos dialógicos que não se revelariam caso

dialogasse unicamente com seu objeto (o filme). Por exemplo, Tuio

Becker, no Zero Hora, abre seu texto assim:

“Um dos mais esperados filmes brasileiros desta temporada,

Central do Brasil, estréia hoje em 11 capitais brasileiras. O filme

levou o urso de prata e Berlim de 1998, em que também foi

premiada a atriz Fernanda Montenegro...”. (Zero Hora, 1998).

Nessa linha de raciocínio, entendemos que esse processo

enriquece o texto, por trazer mais informações ao leitor e, acima de

tudo, revelar uma intencionalidade da crítica. Ao abrir texto
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informando da premiação que o longa recebeu na Alemanha, o crítico

já está estabelecendo com seu leitor um padrão de qualidade à obra.

Ressaltamos, entretanto, que esse processo não engrandece,

necessariamente, o conteúdo analítico da crítica, mas apenas filia-o ao

enunciado do Outro (do estrangeiro). Isso porque no discurso do

crítico a palavra que é oriunda do enunciado do Outro (do estrangeiro),

guarda, em maior ou menor grau, o tom e a ressonância desse

enunciado. (Bakhtin, 1997 [1979]). Isso significa que, para esse caso

do Zero Hora, a expressão “levou o Urso de Ouro em Berlim” sofre

uma variação de acordo com a memória discursiva do leitor. Ou seja, o

termo pode representar competência para o filme, pode passar

despercebido pelo leitor, ou pode até mesmo soar de forma pejorativa,

arrogante.

Mas o importante a ressaltar é que agora a voz do Outro se faz

presente na crítica. Para o bem ou para o mal no discurso do crítico.
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2.3 – Ressonâncias do ambiente

Fazemos uma pergunta: o fato de Central do Brasil ter agradado

o público alemão servia como garantia de que o filme causaria o

mesmo efeito no público brasileiro? A crítica não poderia dizer. Mas

disse.

 Para fazê-lo, foi buscar, mais uma, vez respaldo na conjuntura

sócio-econômica. Em 1998, o governo do reeleito presidente da

República, Fernando Henrique Cardoso, desvalorizava o Real, a moeda

brasileira, que por quase seis anos equivalia ao dólar, perdia força.

Como reação a esta ação, a população brasileira voltava a se enxergar

como um povo pertencente a um país problemático em sua economia.

A postura neoliberal do Governo Federal já não era tão bem vista e a

crítica cultural diária via ali o leitmotiv que dominaria o cinema

nacional a partir de Central do Brasil – ao contrário do que foi

mostrado pelo cinema brasileiro no início da Retomada. (Caetano,

2003)

 Para a crítica de cinema, se o filme de Camurati conseguiu

comunicar-se com o público graças ao seu humor maroto, que lançava

um olhar escrachado sobre a formação nacional, Central do Brasil

atingia uma sintonia com o espectador por tratar o Brasil daquele

momento político. Se o primeiro filme havia se alimentado da

necessidade do brasileiro de se ver através de uma imagem

carnavalizada, relativizando as verdades no discurso do poder, o

segundo ganhava força da necessidade desse brasileiro em ter

esperança.

Os exemplos são vários nas críticas sobre a qual nos

debruçamos, a começar por O Estado de S. Paulo:

 “(...) a brasilidade está estampada nos rostos das pessoas

simples que ditam suas cartas a personagem de Fernanda,

olhando diretamente para a câmera. São os grandes, os

melhores momentos de Central do Brasil – esses rostos e essas

vozes que exalam brasilidade”.
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“Salles é brasileiro. Se partisse numa busca mítica, o filme

poderia ser artificial. Ética – Ele fez outra coisa – um filme

sobre o nascimento da ética num país miserável”.

“Ética e cidadania. Há poucos filmes tão generosos como

Central do Brasil no panorama do Cinema Brasileiro. E por isso

o filme emociona. E porque choram as pessoas nas sessões de

Central do Brasil? Talvez porque queiram encontrar-se no elogio

que o filme faz a decência. Não é coisa freqüente numa

cinematografia como a nacional, que tantas vezes fez (faz) o

elogio do jeitinho brasileiro, do escracho. Talvez uma mudança

esteja em processo pelo país – Salles soube captá-la. Ou,

esperançoso, quis antecipá-la no seu filme”.

Para a crítica, essa nova realidade social do país motivava os

cineastas, em particular a nova geração, a aplicar forças numa obra

mais entranhada com a sociedade onde vivia. Ao invés de tentar copiar

a indústria matriz da América do Norte, o novo cinema nacional

trabalharia com orçamentos baixos e desenvolveria enredos

preocupados com a exclusão social e violência urbana. Enfim, a crítica

dizia que os cineastas buscavam agora uma identidade brasileira,

como vemos no texto de Kleber Mendonça Filho:

 “O Cinema nacional vem se recuperando em alta velocidade,

desde que Collor deu um reset na nossa produção, no início da

década de 90. De lá pra cá, nosso cinema vem (obviamente

com mais erros que acertos) trabalhando duro para

reconquistar o público com obras comunicativas (Carlota

Joaquina, Pequeno Dicionário Amoroso), de forte teor

expressivo regional e alcance popular limitado (Baile

Perfumado) e tentativas válidas de fazer um cinema épico

popular (Guerra de Canudos). Central do Brasil parece englobar

tudo isso numa única embalagem, sintetizando o que o cinema

nacional almeja hoje”.

“(...) A cena estabelece o contato entre dois personagens que

irão permanecer perdidos, um junto ao outro, e expostos, ao

longo do filme, a uma coleção notável de vultos que
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lentamente, adquirem suas próprias identidades, eles dois

incluídos. Da mesma forma, Central do Brasil aponta para uma

nova identidade para o nosso próprio cinema, (...)”

Ou ainda em Tuio Becker:

 “As pequenas vilanias praticadas por Dora, (...) deixam ver

alguns males do Brasil de hoje, do tráfico de crianças e órgãos

ao assassinato de pequenos marginais. A viagem empreendida

por Dora em companhia do pequeno Josué leva o espectador ao

reencontro com um Brasil que só é encontrado em

documentários de tevê”.

Note-se que aqui temos um argumento próprio do crítico

brasileiro, visto que a platéia alemã da Berlinale, ou os norte-

americanos do Sundance não poderiam ter essa perspectiva sócio-

econômica do Brasil para valorizar Central do Brasil. Ou seja, essa é

uma leitura própria da crítica cultura brasileira. Para descobrirmos o

motivo condutor dos estrangeiros ao valorar positivamente o filme de

Salles, seria o caso de analisar o discurso da crítica de cinema feita nos

Estados Unidos e na Alemanha sobre essa mesma obra.

 Apoiado no paradigma dos Estudos Culturais – que formam um

campo de pesquisa sobre a cultura no universo das sociedades

industriais contemporâneas e sobre suas inter-relações de poder –

podemos afirmar que essa postura consensual de toda crítica de

cinema daquele momento acontecia em virtude de seu foco ainda não

estar direcionado ao objeto-filme, mas sim à conjuntura sócio-

econômica do país.

Acreditamos que um filme dificilmente agradaria igualmente a

todos os críticos se estes o observassem sob a ótica estético-

cinematográfica, mas a suposta sintonia desse filme com um

sentimento nacional (sugerido pela crítica), acaba por expor essa obra

de maneira bem atraente a toda uma nação.

Não seria errado inferir que um dos aspectos na crítica brasileira

sobre Central do Brasil foi gerado pela sintonia do seu autor (o crítico)

com o enunciado que o Brasil social emitia naquele período.
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Diferenciando o texto analítico brasileiro da crítica norte-americana ou

alemã sobre o mesmo filme.

Dessa forma, o jornalista cultural diário no Brasil compunha sua

análise imbuído pelas questões sociais da nação, em detrimento de um

exame que destacasse propriedades estético-cinematográficas do filme

de Salles.

Se, por outro lado, ao compor seus textos valorativos sobre

Central do Brasil, os críticos contemplassem tais questões técnicas,

próprias do cinema, eles poderiam (ou não) ter formulado divergências

entre si. È certo que nunca poderemos afirmar com certeza essa

possibilidade (logicamente pela sua qualidade casual), mas não

podemos negar que, ao menos, uma porta estaria aberta para uma

fértil crise na crítica cinematográfica desse momento.

Tomando como referência o aparato da AD, podemos encontrar

asilo em Pêcheux (1969). Quando lançou a Análise Automática do

Discurso, vemos que sua preocupação dizia respeito à prática política

do autor. O ponto de partida da análise não seria o texto, mas suas

condições de produção. O objeto de estudo deixaria de estar centrado

na fala, na escrita ou no texto em si mesmos para recair nas

circunstâncias, na situação, no momento de produção desse texto.

Pêcheux queria entender o porquê de determinado tipo de

indivíduo produzia determinado tipo de discurso, em determinada

circunstância. A atenção passou do texto para o sujeito. Esse sujeito-

falante, sob a perspectiva de Pêcheux, seria influenciado

ideologicamente por um processo histórico-social; e essa influência

marcaria seu discurso. Assim, é facilmente concebível que um sujeito

imerso em uma sociedade seja influenciado por ela.
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2.4 – Ressonâncias do passado

Depois de ter indicado como o discurso do Outro (a voz do

estrangeiro) estava implicitamente alojada no discurso da crítica

nacional a respeito de Central do Brasil, queremos também apontar

como o discurso do Outro, de Um Outro, surge explicitamente na

superfície dessa mesma crítica.

Esse discurso do Um Outro se mostra na propriedade

constitutiva dos textos em questão, e remete a um conjunto de

relações explícitas com outros textos. A essa marca discursiva na

superfície do texto e sua capacidade de se inter-relacionar com outros

textos, dá-se o nome intertextualidade.

O termo Intertextualidade foi criado por J. Kristeva no final dos

anos 1960 por ocasião de suas apresentações acerca do trabalho de

Bakhtin, cuja obra foi marcada pela abordagem dialógica na análise de

textos. Todos os enunciados, para Bakhtin, são formados,

retrospectivamente, por enunciados de falantes anteriores.

“nossa fala... é preenchida com palavras de outros, variáveis

graus de alteridade e variáveis graus do que é de nós próprios,

variáveis graus de consciência e afastamento. Essas palavras

de outros carregam com elas suas próprias expressões, seu

próprio tom avaliativo, o qual nós assimilamos, retrabalhamos e

reacentuamos”. (Bakhtin, 1997 [1979]).

Como dissemos no capítulo anterior, resgatando Pêcheux

(1983), na amarração entre o enunciado e a formação discursiva do

Outro, acontece o interdiscurso. Aqui podemos dizer que, na

amarração entre nosso texto e o texto do Outro, acontece a

intertextualidade.

A partir das criticas estudadas, percebemos que uma

característica marcante desta fase é a citação. O jornalista está

sempre fazendo referência a obras de outros autores quando abre uma

nova questão sobre Central do Brasil. Esta estratégia de citar, de

rememorar, de situar o discurso novo na memória discursiva traz a

tona uma noção de intertextualidade ampliada.
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Na crítica sobre Central do Brasil, Luiz Carlos Merten abre o

texto assim:

“Num certo sentido, Walter Salles é o Luchino Visconti do

cinema brasileiro. Como o aristocrata milanês, é rico e famoso,

mas fez sua opção pelos humildes em Central do Brasil (...)”.

E termina o mesmo parágrafo assim:

“(...) Salles quer ser o Wim Wenders do cinema nacional, um

arauto da pós-modernidade, por mais que Central do Brasil

tenha laços com Pixote, a Lei do Mais Fraco, de Hector

Babenco”.

Mais adiante ele escreve:

 “Primeiro passo na humanização de Dora (personagem de

Fernanda Montenegro), (...) liga-se a Josué (personagem de

Vinícius de Oliveira) e foge com ele. Botam o pé na estrada, em

busca do pai do garoto. È um tema que tem ressonâncias

clássicas, trágicas. Os irmãos de Paisagem na Neblima buscam

o pai na obra-prima de Theo Angelopoulos. (...)” (grifo nosso).

O conceito de intertextualidade aponta para a produtividade dos

textos, para como os textos podem transformar textos anteriores e

reestruturar as convenções existentes para gerar novos textos.

Quando cita antigas obras (Pixote, Paisagem na Neblina)  e

cineastas mais experientes (Wenders, Babenco, Angelopoulos), Merten

está dando uma representação de sentido antiga ao filme que avalia

(Central do Brasil). Ao mesmo tempo, dá uma representação de

sentido nova às obras antiga.

Tuio Becker repete esse mesmo processo, mas compara o novo

Walter Salles ao antigo Walter Salles:

 “Se em A Grande Arte o personagem central era um fotógrafo

norte-americano que se embrenha pelo Brasil Central em busca

de um assassino, e em Terra Estrangeira eram jovem

brasileiros que buscavam na Europa uma alternativa para o

beco sem saída em que se transformara o país dos anos Collor,
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Central do Brasil coloca na estrada do Brasil dos tempos do

Real uma mulher que ajuda um menino órfão (...)”

Exemplo semelhante já havia aparecido na época de Carlota

Joaquina, quando o mesmo Tuio Becker, ao publicar suas impressões,

disponibilizava ao seu leitor o histórico cinematográfico da diretora

Carla Camurati.

Em 1998, esse enunciado surge mais entranhado e generalizado

em todas as críticas. No texto de Kleber Mendonça Filho, para o Jornal

do Commercio, contabilizamos citações a onze filmes (Carlota Joaquina

 Princesa do Brazil, Pequeno Dicionário Amoroso, Baile Perfumado,

Guerra de Canudos, A Grande Arte, Terra Estrangeira, O Processo,

Tieta do Agreste, O Pagador de Promessas, Kudum e Titanic); a cinco

diretores (Orson Welles, Cacá Diegues, Anselmo Duarte, Martin

Scorsese e James Cameron); e a três personagens de filmes (Zé do

Burro, Antônio das Mortes e Pixote) para encorpar uma única crítica

sobre Central do Brasil.

A título de ilustração, destacaremos apenas dois trechos (entre

seis), nos quais o jornalista avalia Central do Brasil pela voz do Um

Outro:

“Há no ar ecos de O Processo, de Welles, onde o elemento

humano parece estar sendo achatado pelo meio que o cerca”

E mais no adiante:

 “O cinema nacional acaba de adquirir dois novos ícones, na

tradição de Zé do Burro, Antônio das Mortes e Pixote”

Se por um lado os exemplos escancaram o referencial

cinematográfico do crítico e que ele desenvolveu sua capacidade de

criar analogias dentro de um processo analítico, por outro, a

sobrecarga de citações revela que ele está cada vez mais apegado a

isso, e, pior, denuncia sua limitação na capacidade de avaliar o filme

pelo filme, ou melhor, o filme pela teoria e gramática do cinema.

Com esse capítulo, quisemos esgarçar as amarras que

unificavam o discurso dos críticos de cinema no país, decorridos três
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anos após o início da Retomada. Num momento em que Central do

Brasil surgia na mídia como um perfeito símbolo daquele período.

Quando mostramos que o discurso dos críticos fincava suas

hastes na (a) voz discursiva que vinha do exterior, na (b) conjuntura

sócio-econômica do país, e na (c) re-atualização de antigos enunciados

do próprio cinema, mostramos que a crítica de cinema voltava a

transmitir um discurso uniformizado.

Um discurso, na forma, tal qual o assumido pela comunidade da

crítica cinematográfica no início dos anos 1990 (diferindo apenas no

aval). Se nos anos Collor, a crítica cultural era una em anunciar a

falência e incompetência do cinema brasileiro (por uma série de

fatores que já avaliamos antes), agora, a mesma crítica era solene em

alardear, em uníssono, o oposto.

Essa consonância nos remete ao perfil, senão pobre, mas

limitado da crítica brasileira em 1998. A ausência de uma crise entre

os profissionais do jornalismo cultural iria sedimentar essa postura até

2002, posição que estudaremos no capítulo seguinte.
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3. Do orgulho ao confronto de idéias

3.1 – Reforçando o orgulho

Já observamos que a receptividade de Central do Brasil dentro

do próprio país (agregando 1.593.967 espectadores pagantes) aliada a

sua vitoriosa performance no exterior (contabilizando mais de 40

prêmios) foram determinantes para aproximação entre a crítica do

cinema brasileiro e o seu objeto de análise.

Reforçando esse movimento, havia o ambiente das produções

cinematográficas no país, que iniciava seu alargamento. Se em 1998,

27 longas foram produzidos, no ano seguinte eram 33. No ano 2000,

35 obras nacionais chegaram às salas de projeção. Em 2001 foram

concluídos 36 filmes e 2002 fechou com quase 40 filmes rodados e

lançados no país. (MinC. 2002).

Uma ação mais constante do Ministério da Cultura sobre o meio

cinematográfico influenciava nesse novo cenário.  Entre 1999 e 2002,

o campo de atuação da Secretaria do Audiovisual, do MinC, ampliou-se

com relação a 1998. Algumas políticas de suporte ao desenvolvimento

do setor audiovisual foram reformuladas criando programas como: o

‘Apoio a Comercialização de Filme (para aumentar a visibilidade do

nosso cinema); o ‘Mais Cinema’ (para ampliar a capacidade

competitiva do filme nacional); o ‘Grande Prêmio Cinema Brasil’; a

‘Redescoberta do Cinema Nacional’; o ‘Cinema dos Brasileiros’; o

‘Imagens do Brasil’; além da criação de concursos públicos como o

‘Apoio ao filme de Baixo Orçamento’, ‘Roteiro’, ‘Curta-metragem’,

‘Documentário’, ‘Longa-metragem’ e ‘Telefilme’. (MinC., 2002).

Boa parte dos filmes brasileiros já vinha sendo gerada através

das regras constantes na lei do Audiovisual, versando sobre Fomento

ao Audiovisual. Ainda na mesma lei, um outro artigo dava a

possibilidade ao empresário estrangeiro com negócio cinematográfico

no Brasil a direcionar até 70% do imposto devido ao Estado para

produções de filmes brasileiros. Algumas das empresas que usufruíram
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desse benefício foram a Fox Film do Brasil, a Warner Bros e a

Columbia Pictures, entre outras. (Caetano, 2003)

O investimento das majors norte-americanas era, no entanto,

direcionado para a distribuição de filmes brasileiros pelo país, e não

para sua confecção. Mas isso não era pouco naquele momento. Um

filme com a apresentadora Xuxa Meneghel está entre os primeiros que,

beneficiados por esse recurso, tornaram-se fenômeno de público.

Xuxa Requebra (1999), distribuído pela Fox, é o exemplo. O filme

atraiu 2.074.401 brasileiros ao cinema, transformado-se, naquele ano,

na maior bilheteria para um filme nacional desde a Retomada.

Em agosto de 2004 esse título pertence a Carandiru (2003) de

Hector Babenco, com o número de 4.693.853 pessoas somando seu

público. É inegável também que a forte política de divulgação

empregada pela Columbia Pictures (empresa associada a essa

produção) mereça crédito pelo êxito do filme de Babenco no Brasil.

Algumas empresas estatais, como o Banco Nacional de

Desenvolvimento Social e Econômico (BNDES), a Petrobrás e a BR

Distribuidora também começaram a colaborar em vários campos do

setor além da produção, como preservação e promoção de festivais e

mostras.

Em setembro de 2001, pela Medida Provisória 2.219, as

preocupações em fomentar a atividade produtiva do setor saíam da

responsabilidade da Secretaria do Audiovisual para ir a um novo núcleo

do Governo: a Agência Nacional do Cinema (Ancine), criada

exclusivamente para trabalhar e refletir sobre esse assunto. A

categoria cinematográfica do Brasil estava, senão representada, ao

menos com um endereço oficial para discutir seus problemas em

escala nacional.

O mais interessante reflexo desse painel cinematográfico em

que o país se encontrava era a crescente formação de uma platéia

interessada no cinema brasileiro.

Aquela desconfiança que ainda circundava o público no início de

1998 contra o filme feito no Brasil parecia ter desanuviado.

Excetuando os filmes infantis como Xuxa Requebra e os da grife ‘Os

Trapalhões', uma das produções responsáveis por acelerar essa
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progressiva adesão do brasileiro ao filme nacional foi O Auto da

Compadecida (2000), de Guel Arraes, com seus 2.133.358

espectadores.

O filme (que antes do lançamento no cinema havia sido exibido

em canal aberto de TV em forma de mini-série) marcava uma

mudança na política de sua produtora, a Globo Filmes. A empresa

atuava no mercado desde 1998 e até então investira em quatro

produções – Zoando na TV (1998) de José Alvarenga Júnior; Simão, o

Fantasma Trapalhão (1998) de Paulo Aragão, Orfeu (1999), de Cacá

Diegues, e Xuxa Requebra (1999), de Tizuka Yamasaki. Todos os

trabalhos haviam sido pensados para lançar exclusivamente nas salas

de cinema. (Mendonça Filho, 2000).
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3.2 – O orgulho é relativizado

Atenta a essa ebulição no setor cinematográfico, a crítica diária

especializada começou a perceber que o cinema nacional já se

posicionava num outro patamar diferente daquele no qual a própria

crítica o havia colocado por ocasião de Carlota Joaquina  Princesa do

Brazil e Central do Brasil.

O elogio não era difícil, mas o julgamento do jornalista já

observava (e publicava sem hesitação) um problema ou outro no filme

nacional que chegava às telas. A postura complacente, que marcou

alguns textos no início da Retomada, não era mais assumida pelo

crítico. Apesar da cada vez mais crescente bilheteria gerada pelo nosso

cinema, o namoro de carinhos incondicionais entre o discurso da crítica

e o filme brasileiro ia esmorecendo.

Um exemplo disso está no texto de Kleber Mendonça Filho

(2002) quando conclui uma matéria publicada no Jornal do Commercio

sobre Lavoura Arcaica  filme marcante da Retomada, rodado por Luiz

Fernando Carvalho em 2001:

Lavoura Arcaica foi inicialmente tido como filme para a crítica,

obra de difícil acesso, mas na sua estréia nos cinemas do Rio e

São Paulo, em novembro, mostrou que a crítica não o aprovou

100% e que era o público que realmente estava interessado.

Com apenas seis cópias em cartaz, o filme foi arregimentando

admiradores que foram vê-lo mais de uma vez. Seu público já

ultrapassa a marca dos 100 mil espectadores no Brasil,

excelente para uma obra considerada “difícil”, com quase três

horas de duração”. (Jornal do Commercio, 2002)

O processo de julgamento começou a sofrer menos influência

(mas não totalmente) do fator ‘mercado’, e passou a dedicar-se mais

aos meandros técnicos cinematográficos. Deu-se partida a utilização

de tons mais reflexivos quando se escrevia sobre cinema para os

jornais.

A partir daqui é preciso destacar dois aspectos (um novo e um

já conhecido) que moldavam a estrutura dos textos críticos diários: (a)
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uma preocupação, às vezes excessiva, em avaliar especificidades

técnicas do filme, e outra (b) a, ainda, uniformidade, em escala

nacional, encorpando o discurso do crítico como um todo.

No primeiro aspecto, alguns jornalistas diários de cultura

passavam a se comportar, ao avaliar o filme, como um enumerador de

qualidades e defeitos da produção. Desfazia em pedaços as

propriedades técnicas da obra, como por exemplo, direção,

interpretação, roteiro, trilha sonora, fotografia, etc., e, como numa

equação matemática, impunha seu veredicto a respeito da

competência do filme. Como se uma obra cinematográfica não tivesse

nada para oferecer além de combinações frias desses elementos, o

crítico ia tecendo sua opinião.

A propósito desse tipo de valoração exercida pelo crítico (como

‘boa fotografia’, ‘má fotografia’), vale registrar, a título ilustrativo, uma

frase do diretor de fotografia Arthur C. Miller. Certa vez, Miller fez o

seguinte comentário ao lhe dizerem que a fotografia de seu filme

estava muito boa: “Então fiz alguma coisa de errado, porque a

fotografia não deve aparecer no filme”. (Bogdanovich, 2000: 242).

Sobre o aspecto ‘b’ apontado acima, pode-se dizer que o

comportamento da crítica, com relação ao discurso da própria crítica,

assemelhava-se ainda ao assumido por ocasião de Central do Brasil.

Ou seja, a estranha consonância de vozes ainda aparecia. É curioso

observar como, agora, a categoria da crítica cinematográfica, além de

desfiar a composição técnica do filme, e valorar uma por uma, ainda

expressava concordância com a voz de seus colegas sobre o mesmo

elemento desfiado. Ou seja, para um elogio, empregado por um crítico

paulistano, sobre a duração de um filme, e acrescida de uma

depreciação sobre os diálogos de seu protagonista, existiam outros

críticos, no Rio de Janeiro, Porto Alegre, Brasília e assim por diante,

concentrados no mesmo julgamento e numa mesma medida

valorativa.

Sobre o filme Lavoura Arcaica, Luiz Zanin Oricchio, de O Estado

de S. Paulo, diz o seguinte:

“(...) Já se disse que o excesso de reverência de um diretor

para com um livro é o caminho mais fácil para o fracasso.
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Não é o que acontece com Lavoura Arcaica de Luiz Fernando

Carvalho, pelo menos não completamente. Mas nota-se que a

preocupação em não deixar nada de fora acaba por lhe criar

alguns problemas.

A duração dele, em si, não seria um deles. Tamanho não é

documento, num sentido ou no outro. Mas o tom recitativo do

protagonista poderia ser evitado. (...)" (O Estado de S. Paulo,

2001)

Duas semanas antes, o carioca Rodrigo Fonseca publicava na

‘Revista Programa’, do Jornal do Brasil, opinião sobre a mesma obra,

que começava assim:

“É difícil pensar em um filme de três horas de duração sem

efeitos especiais, Leonardo DiCaprio no papel principal e Steven

Spielberg na direção. Pois este aqui tem três horas de duração,

foi feito no Brasil e é baseado em uma das mais criativas

experimentações de linguagem na literatura nacional. Coisa

rara. Lavoura Arcaica (...) tem diálogos que estão mais para

romances pós-modernos que para roteiros de cinema”. (Jornal

do Brasil, 2001)

Três meses depois, no dia em que o filme entra em cartaz em

Porto Alegre, Cris Gutkoski, do jornal Zero Hora, comenta:

“Com quase três horas de duração, feito de longos monólogos

saídos quase literalmente do livro, prosa de beleza espessa

Lavoura Arcaica é certamente filme para poucos”. (Zero Hora,

2002)

Não queremos entrar no mérito se a duração de Lavoura Arcaica

incomoda ou não incomoda, ou, ainda, se as falas envolvendo o

protagonista do filme são mal ou bem adaptadas do livro. Não se trata,

também, de condenar aqui a possibilidade de dois ou mais críticos

concordarem ao avaliar um elemento específico do filme. Isso pode ser

legítimo. Entendemos que a concretude do objetado analisado se

impões ao crítico, e que não é possível abarcar todos as questões

sobre um filme num único texto (mas apenas algumas). Desta forma,

é aceitável que se fale de uma especificidade técnica da obra e não de



PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO
CINEMA BRASILEIRO NOS JORNAIS

UMA ANÁLISE DA CRÍTICA CINEMATOGRÁFICA NA RETOMADA

57

outra. Sabemos também que a possibilidade de concordância e

repetições nos textos pode ser oriunda da materialidade fílmica, que se

impõe aos olhos de quem a analisa.

Mas, o que nos é mais caro ao levantar esse caráter igualitário

de valoração, é constatar a ausência de uma diversificação na

exposição crítica. Quando muitos discursos críticos apresentam a

mesma medida sobre um objeto de análise, acabam por não fornecer

outro caminho para o leitor leigo senão o da concordância com seus

julgamentos.

Essa postura, acreditamos, foge a um dos preceitos da crítica

cultural, e cinematográfica por extensão, que seria municiar o público

com instrumentos para que ele mesmo construa sua reflexão sobre

qualquer aspecto, especifico ou não, do obra que ira conhecer. A

crítica, enfim, deveria colocar a obra em crise para seu espectador.
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3.3 – Pluralidade valorativa

Começava em maio de 2002, no Festival de Cinema de Cannes,

na França, a trajetória de um filme brasileiro que mobilizaria, no Brasil,

não só toda a comunidade cinematográfica nacional (cineastas,

produtores, atores, técnicos, críticos, etc.), mas também movimentaria

os mais diversos corpos sociais comumente ausentes das discussões

que concernem ao gueto cinematográfico.

O filme a que nos referimos, Cidade de Deus, de Fernando

Meirelles, além de, naquele ano, conquistar um novo recorde de

público na Retomada (com 3.087.871 espectadores) tornou-se o

epicentro de polêmicas há muito adormecidas na crítica de cinema

feita no Brasil sobre filmes brasileiros.

O longa-metragem, baseado no livro de Paulo Lins, chegava se

apresentando – em termos de realização, encenação e linguagem – de

forma não usual ao que se vinha fazendo nas crescentes produções em

película do país. A começar pela seleção do elenco, a obra quase não

trazia atores profissionais. Além disso, utilizava poucos recursos da Lei

do Audiovisual (principal fomentador do cinema na Retomada); e

colocou a crítica de fronte a contradições, obrigando-a a rever posições

dogmáticas que vinham sendo aplicadas em anos de exercício, como,

por exemplo, o comprometimento social que um filme brasileiro deve

carregar consigo.

A crítica de cinema nos diários parecia estar acordando de um

longo sono embalado pela semelhança de enunciados. Acordava,

agora, para uma crise de inter-relações discursiva.

Localizamos, nas críticas sobre Cidade de Deus, a presença de

marcas discursivas que se faziam evidentes também nos escritos sobre

Central do Brasil, e já por nós explanadas no capítulo anterior.

Exemplo disso está no enunciado apoiado em ressonâncias do exterior

que o jornalista Roger Lerina aplica em seu texto no Zero Hora, por

ocasião da estréia do filme de Meirelles em Porto Alegre:



PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO
CINEMA BRASILEIRO NOS JORNAIS

UMA ANÁLISE DA CRÍTICA CINEMATOGRÁFICA NA RETOMADA

59

“Cidade de Deus chega à Capital precedido por (...) pré-estréia

mundial em uma mostra paralela no Festival de Cannes, em

maio – quando foi aplaudido durante sete minutos depois da

projeção”. (Zero Hora, 2002)

Outros exemplos aparecem, explicitamente na crítica, em forma

de intertextualidade, numa amarração entre o que se diz sobre Cidade

de Deus e citações a outros filmes e cineastas. Além disso, nota-se

ainda a presença de um julgamento por desmembramento de

especificidades técnicas do filme.

Acontece com Luiz Zanin Oricchio, em O Estado de S.Paulo:

“A filmagem, a fluência, o trabalho de atores, a agilidade da

montagem e a qualidade da música - tudo somado resulta num

filme muito prazeroso. É perceptível a influência do cineasta

americano Quentin Tarantino sobre o estilo do realizador. E

Tarantino, em filmes como Cães de Aluguel e Pulp Fiction levou

ao limite da perfeição alguns elementos e técnicas de

linguagem que proporcionam prazer ao espectador. Esses

mesmos elementos e técnicas estão presentes em Cidade de

Deus”. (O Estado de S. Paulo, 2002).

 Acontece em Roger Lerina:

“Por um lado, a opção do diretor Fernando Meirelles por uma

linguagem cinematográfica ágil e que lança mão de recursos

técnicos oriundos da publicidade e do videoclipe conferiu o

ritmo ao filme, alternando com maestria momentos de tensão e

dramaticidade com relaxamento e até humor. Não é descabido

traçar um paralelo entre estrutura de Cidade de Deus e de

filmes de ação como Bons Companheiros, de Martin Scorsese, e

Pulp Fiction, de Quentin Tarantino (...)”. (Zero Hora, 2002).

 E em Kleber Mendonça Filho, no Jornal do Commercio, do Recife,

acontece em três momentos. Destacamos dois deles:

“O protagonista é Buscapé (Luis Otávio criança, Alexandre

Rodrigues adolescente), o próprio narrador. Como o Henry Hill

de Os Bons Companheiros (Goodfellas), de Martin Scorsese, ele

dá a sua versão da história em primeira pessoa, em grande



PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO
CINEMA BRASILEIRO NOS JORNAIS

UMA ANÁLISE DA CRÍTICA CINEMATOGRÁFICA NA RETOMADA

60

parte por ter sobrevivido a 15 anos de sangue e morte no

conjunto habitacional Cidade de Deus, no Rio de Janeiro”.

(Jornal do Commercio, 2002)

“O desenvolvimento fora de controle de Nadinho/Zé Pequeno

acompanha a mesma curva de personagens pródigos do ‘crime

cinema’, seja o Boca de Ouro de Jece Valadão, ou o Scarface ou

Michael Corleone de Al Pacino. (...)”. (Jornal do Commercio,

2002)

 O namoro entre o discurso da crítica ainda permanecia com o

público e com o próprio cinema, mas era, agora, inaugurado uma

ruptura na voz uníssona da crítica nacional ao compor sua apreciação

sobre o filme brasileiro.

 O texto publicado por Lerina, em Porto Alegre, já trazia consigo,

de forma explícita, essa constatação. Destacamos o seguinte

parágrafo:

“(...) O filme tem sido alvo das mais variadas apreciações pela

imprensa (...) As críticas são extremadas: vão de “Cidade de

Deus altera a história do cinema” (Folha de S. Paulo) (...) a “A

excrescência estética e política, um Frankestein retórico (Jornal

do Brasil) e “Chacina fashion” (O Globo)”. (Zero Hora, 2002)

 Formavam-se, então, facções de detratores e devotos

apaixonados pelo filme e sua proposta. A primeira turma era orientada

pela idéia por trás da expressão “cosmética da fome”, criada por Ivana

Bentes. No artigo “Cidade de Deus promove turismo ao inferno”,

publicado em O Estado de S. Paulo, a pesquisadora avaliava a onda de

estetização da miséria no novo cinema brasileiro.

O segundo grupo não abraçava às idéias de Bentes e viam nelas

um desmedido e anacrônico argumento para reativar conceitos

canônicos e equivocados para se ler o novo cinema feito no Brasil.

Críticos e articulistas, como Marcelo Coelho e Arnaldo Jabor,

rechaçaram as ressalvas ideológicas e políticas apontadas nas idéias

da pesquisadora.
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 Diante desse cenário, o novo elemento que principiava esse

racha, essa crise na crítica de cinema publicada nos jornais, mostrava-

se exatamente quando o discurso surgia ambíguo em sua análise. O

discurso do crítico permitia, a partir daqui, que o leitor assimilasse

mais de um sentido no que ele lia.

  Este sentido ambíguo derivava de uma estratégia que podemos

verificar no âmbito da semântica do discurso, ou seja, na

representação dos sentidos do enunciado dentro do discurso.

Citando Herman Parret, Fiorin diz que “o enunciador é um

estrategista, sua estratégia é determinada por um conjunto de

simulacros e tem a finalidade de criar, com procedimentos sintáxicos e

semânticos, determinados efeitos de sentido – de realidade ou de

verdade – com vistas a fazer crer.” (Fiorin, 1990: 177).

Aqui, a idéia de simulacro nós é útil, pois a partir dela podemos

identificar no corpo do discurso o enunciado do Outro sendo negado,

ou reforçado, para fortalecer o enunciado do autor do discurso.

 Podemos constatar o primeiro caso – quando o crítico ampara-

se na negação do enunciado do Outro pra dar mais robustez ao seu

enunciado – em Roger Lerina, do diário Zero Hora:

“Também causa cizânia o foco narrativo de Cidade de Deus,

que teria reduzido o painel de Paulo Lins (e história da própria

comunidade) ao acompanhamento de carreira criminosa de

alguns dos moradores, descontextualizando a atividade ilicita

de suas ligações com instâncias e figuras que estão além da

favela. No entanto, talvez resida justamente nessa opção de

Fernando Meirelles em privilegiar o livre-arbítrio de seus

personagens que esteja o grande mérito de Cidade de Deus:

evitando a condenação sumária da marginalidade ou

vitimização de seus protagonistas como meras engrenagens de

sistema vilão, o filme dá espaço para que cada um responda

como dita sua consciência à tentação de ingressar no

‘movimento’ (o tráfico)”. (grifo nosso) (Zero Hora, 2002)

A expressão “no entanto” funciona aqui como ponto de inflexão

no enunciado de Lerina e caracteriza o conceito de simulacro no

discurso de sua crítica. Ou seja, suscita, no enunciado, discussões
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sobre igualdade e diferença, semelhança e disparidade, representação

e criação.

Para analisar essa relação entre enunciador e enunciatário é

necessário observar a utilização da voz do outro através da forma

direta ou indireta do discurso reportado como recurso de

argumentação uma vez que “quando se produzem enunciados, podem-

se incorporar contratual ou polemicamente enunciados de outrem”

(Fiorin, 1996: 69)

Deleuze (1994), quando analisa o simulacro definido por Platão,

propõe uma reversão, uma ruptura direcionada à criação,

potencializando a diferença e a dessemelhança.

Essa quebra, marcando o simulacro a partir da expressão “no

entanto”, surge também em Luiz Zanin Oricchio, quando publica crítica

sobre o longa-metragem de Meirelles em O Estado de S.Paulo, na data

de estréia do filme:

“O romance (de Paulo Lins) tem sido acusado de falta de

contextualização e o filme dele tirado não fica atrás. Como se

aquele microcosmo tivesse brotado de si mesmo, fosse o seu

próprio ovo de serpente e não dependesse, da origem ao

crescimento desordenado, de algo que lhe é infinitamente mais

amplo e poderoso – a estrutura da sociedade como um todo. No

entanto, não se pode negar a qualidade do longa-metragem de

Fernando Meirelles, co-dirigido por Kátia Lund. A filmagem, a

fluência o trabalho dos atores, a agilidade da montagem e a

qualidade da música – tudo somado resulta num filme muito

prazeroso”. (grifo nosso)

 Mas adiante, Oricchio utiliza-se do enunciado do Outro para

reforçar seu ponto de vista:

“Seu ritmo de montagem raramente deixa algum tempo para o

recolhimento da platéia. E Meirelles potencializa seus efeitos de

sedução com uma trilha sonora envolvente, (...) Sentimo-nos,

diante deste filme, como um espectador de classe média diante

da energia pulsante de um baile funk – (...) Enfim, as inegáveis

qualidades de Cidade de Deus não bastam para convencer

inteiramente. Falta-lhe talvez a grandeza ética de ligar a
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violência que retrata à História e ao ambiente social de onde ela

nasce. Mas para fazer isso seria preciso contextualizar pensar

politicamente. Produzir um efeito de distanciamento que,

quando expõe a ação, também a crítica e disseca”. (O Estado

de S. Paulo, 2002)

 Em Kleber Mendonça Filho, o simulacro surge quando o

jornalista recorre ao leitor para injetar vitalidade ao seu enunciado:

“Meireles (sic), com o auxílio do seu roteirista Bráulio

Mantovani, fez um excelente exercício em administração

narrativa. O filme dá conta de dezenas de personagens

plenamente reconhecíveis à distância. Quando chegamos perto

de cada um deles, cria-se uma relação de proximidade e

identificação rara no cinema (nacional), que tanto se esforça

para dialogar diretamente com o público”.

(...)

Distanciado-se da narrativa humana tão bem delineada,

podemos chegar a uma outra leitura já não muito positiva.

Todos esses conflito ocorrem numa área de intensa segregação

social que, temo, não fica restrita apenas ao perímetro da

Cidade de Deus, em Jacarepaguá. Alguns poderão argumentar

que dois ou três assaltos acontecem ‘do lado de fora’, mas há

ali uma tensão bem mais física do que social. Parece existir aqui

uma segregação bancada pelo próprio olhar do filme.

(...) o resto do Brasil, seja ele de classe média ou alta, está

ausente de Cidade de Deus (o filme). Os muitos conflitos

parecem restritos à favela, e todos nós sabemos que essa

tensão que nasce numa comunidade como aquela faz parte das

nossas vidas e que, neste País, a violência parece estar sempre

em busca de uma democracia geral e irrestrita”. (grifo nosso)

(Jornal do Commercio, 2002)

Com isso quisemos mostrar que o crítico de cinema, a partir de

Cidade de Deus, era colocado num dilema. Dividia seu discurso entre

construir o dizer apoiado em modelos, verdades já sacramentadas

dentro da história da crítica brasileira para um filme nacional – como a

contida no livro Revisão Crítica do Cinema Brasileiro, escrito em 1963
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por Glauber Rocha –, e/ou assumir um diálogo com o filme de

Meirelles, seguindo a mesma agilidade com a qual ele representa seu

mundo contemporâneo.

 Ao se expor nessa pluralidade valorativa, o discurso da crítica de

cinema nos diários do Brasil não só inaugurava uma crise como, em

conseqüência, amadurecia sua capacidade analítica. Ao montar um

cabo de força entre duas questões, a ‘descontextualizarão social do

filme’ versus o ‘apelo moderno’ em Cidade de Deus, os críticos

estavam compartilhando com o leitor a possibilidade de construir uma

análise em conjunto.

 O discurso da crítica nacional, a partir da análise sobre Cidade

de Deus, não estava mais atrelado apenas à simpatia do público pelo

filme, ou pela benção da crítica estrangeira, e nem só pela relatividade

com outras obras já consagradas. O discurso ganhava novos

elementos para sua composição: a polêmica entre a estética e a ética,

sugerindo ao leitor uma nova dimensão sobre a intencionalidade e

(in)competência do filme brasileiro.
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Conclusão

 Como se constitui o discurso unificado da crítica brasileira de

cinema que é publicada nos jornais diários? Essa foi a pergunta

primária que lançamos no início desse projeto. Com essa questão,

partíamos do pressuposto que uma forma estrutural engessava o

discurso da crítica cinematográfica nas editorias de cultura a respeito

dos filmes da Retomada do Cinema Brasileiro. A constatação que nos

dá pistas para uma possível resposta revela-se na continua relação

dialógica que caracterizou o discurso dessa crítica no período aqui

analisado.

 O processo dialógico no discurso da crítica, entretanto, sofreu

uma variação envolvendo três interlocutores: (1) a participação do

público nas bilheterias, (2) o crescente número de produções

cinematográfica no Brasil e sua performance no exterior, e (3) a

própria crítica.

Durante todo o período da Retomada, houve uma hibridação

desses três elementos, sendo que o diálogo com o público se fez

sempre presente durante o processo de formatação dos textos da

crítica. Ou seja, o crítico de cinema reservou em todos os momentos

um lugar privilegiado para o espectador ao construir suas análises.

Essa importância do espectador para o jornalista cultural denota,

no mínimo, uma perspectiva mercadológica que o crítico atrela à

atividade cinematográfica.

É pertinente salientar que não estamos entrando no mérito da

autoridade (ou não-autoridade) da voz do povo como autêntica para

validar um filme. Queremos apenas ressaltar a fidelidade do crítico

cinematográfico para com esse índice de freqüência de público ao

escrever seu texto analítico.

No momento inicial da Retomada, nas críticas relativas a Carlota

Joaquina  A Princesa do Brazil, a resposta do público à bilheteria era o

maior aspecto ressaltado no corpo dos textos.

Se o período negro do cinema brasileiro (imediatamente anterior

ao primeiro longa-metragem de Carla Camurati) havia provocado uma
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crise de identidade no discurso da crítica cinematográfica nacional, o

mais de um milhão de pessoas que foram às salas para ver Carlota

Joaquina obrigou este mesmo especialista a rever suas convicções,

colocando o quesito ‘competência’ na ordem do discurso ao falar do

cinema brasileiro.

Esse mesmo texto não era marcado por um diálogo de

expressão da crítica com os aspectos lingüísticos do cinema, nem com

as outras resenhas valorativas da mesma categoria. Isso porque a

única força de coerção agindo sobre a perspectiva do jornalista eram

os impressionantes números que fizeram Carlota Joaquina um sucesso

no mercado. É o que ressaltamos no primeiro capítulo como ‘vontade

de verdade’, seguindo o conceito de Foucault (1996).

Voltando ao período inicial da Retomada, percebemos que a

crise instalada na crítica foi responsável por uma racha de seu

discurso. Era uma época em que a produção de filmes no Brasil estava

reduzida a sete por ano (Minc, 2002). A falta de parâmetros na

cinematografia nacional daquele momento enfraqueceu os padrões de

julgamento da crítica e propiciou uma dubiedade em sua análise

mediante a performance do filme de Camurati. Enquanto alguns textos

expressavam reservas quanto a qualidade da obra em questão, outros

não economizavam em descartar que o filme era interessante em vista

do reconhecimento do público.

Nesse sentido, a crise foi positiva para despertar a atenção do

crítico quanto a sua própria função.

Num segundo momento, quando o cinema brasileiro cresce sua

produção e ganha respaldo no exterior (e avaliamos os textos sobre

Central do Brasil), podemos dizer que o discurso agora funcionava

numa voz uníssona. A concordância que marcava todos os textos

envolvia os três elementos de interlocução da crítica, que

mencionamos acima.

Nesse período, todos os escritos sobre o filme de Walter Salles

faziam menção em seu discurso, em tom consoante, a importância do

público, do prestígio de Central do Brasil no exterior e das críticas

pregressas (vinculando Central..., num processo de intertextualidade,
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a outros antigos filmes já consagrados). A estratégia servia para

validar a qualidade na obra de Salles.

Essa concordância, harmonia, no discurso da crítica nascia

prioritariamente da sedimentação de uma identidade nacional

supostamente sugerida por Central do Brasil, como já destacamos no

segundo capítulo. A convicção da crítica de que o cinema nacional

havia encontrado seu caminho foi a responsável pela padronização de

seu discurso.

Num terceiro momento, quando analisamos os textos sobre

Cidade de Deus, percebemos que se dá partida a uma nova ruptura

entre o discurso dos críticos. O filme de Fernando Meirelles

desencadeia polêmica a respeito de questões estéticas entre os

especialistas (e não especialistas) de cinema, causando uma nova crise

de identidade sobre a produção nacional.

Como resultado, temos um desenvolvimento na capacidade

analítica do crítico até então nunca vista desde o início da Retomada. O

discurso da crítica agora era moldado por colocações a respeito da

gramática cinematográfica e assuntos derivados, sem se deixar levar

por modismos.

“...é o caso da violência em cidade de deus, cuja incorporação

das ‘leis modernas do entretenimento’ lança um desafio à crítica

que deve buscar o juízo de valor sem preconceitos (ou euforia

geradas pela bilheteria). Em resumo é importante a análise dos

motivos do fracasso ou sucesso de qualquer filme, mas estes

não são a medida exclusiva do valor, pois na ponderação dos

fatores, a palavra decisiva cabe à estética, com tudo o que aí

está implicado”. (Oricchio, 2003: 13)

Com esse trabalho conseguimos perceber que o discurso da

crítica cinematográfica nos diários de cultura conseguiu evoluir no

período da Retomada da mesma forma que seu objeto de análise. O

que de mais concreto esse projeto pode verificar é que o cinema

nacional precisa da crítica e a crítica precisa do cinema nacional.  Eles

só crescem dentro de um conceito de retro-alimentação, ou seja,
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produzindo modificações e comportando-se por efeitos de respostas de

um para o outro e vice-versa.

É pela prática dessa alteridade que o discurso da crítica pode

manter-se vivo e atualizado.
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1. Anexo I

Críticas sobre o filme Carlota Joaquina  Princeza do

Brasil, de Carla Camurati

1.1 em O Estado de S. Paulo

Editoria - Caderno 2

Sexta-feira, 03 de fevereiro de 1995

Capa

Título : ‘Carlota’ revê história com deboche

Subtítulo : Filme de Carla Camuratti estréia hoje, destacando sede de

sexo e poder da mulher de Dom João VI

Legenda : Marieta, com Carlota Joaquina: interpretação escrachada

LUIZ CARLOS MERTEN

(1) Há um revival de Carlota Joaquina. A mulher de Dom João VI

inspira uma peça de Roberto Athayde e o filme de Carla Camuratti que

estréia hoje. Ambos recorrem a testemunhos para filtrar a

personalidade da extravagente Carlota. Na peça de Athayde, sua vida

é filtrada pelo olhar do secretário. No filme de Carla, é contada para

uma garotinha.

(7) Carla queria uma visão distanciada da história do Brasil. Poderia

ter recorrido às chaves de Brecht, ao recurso do filme dentro do filme.

Faz com que a história seja contada por um escocês para a filha. Por

que um escocês? Porque Carla queria destacar o papel inglês naquele

período da colonização, porque haveria mais identificação do Brasil

com a Escócia. Na verdade, o recurso talvez se explique porque Carla

tem um amigo escocês – e historiador – que a assessorou no roteiro.

(14) Nem por isso o recurso é menos esdrúxulo. O filme cobre a

infância de Carlota, princesa espanhola, o casamento com Dom João, a

vinda para o Brasil, os numerosos amantes.Tudo é intencionalmente

escrachado, a começar pelas interpretações de Marieta Severo e Marco

Nanini. Dom João, quando não está devorando seus franguinhos, está
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obrando – e a câmera não recua diante da vontade de mostrar sua

majestade no penico. Nunca respeitoso, sempre irreverente, o filme

não deixa de destacar a importância dos biografados. Carlota briga por

sexo e poder sem posar de heroína feminista. É um monstro. Dom

João não fica atrás: desagrada aos portugueses com medidas que

favorecem o Brasil. Mas a visão é redutora: o escracho, como

representação da alma brasileira, tem de explicar tudo. Embora

cuidado – na cor, principalmente –, o filme dá a impressão de não ir a

lugar algum. O público, de qualquer maneira, está gostando. Só no Rio

e em Belo Horizonte Carlota Joaquina já foi visto por mais de 40 mil

espectadores. E o cinema brasileiro não pode prescindir desta

(30) aceitação.

1.2 em Jornal do Commercio

Quinta-feira, 30 de março de 1995

Editoria / Caderno C

Capa (no roda-pé) – abaixo de entrevista com a diretora Carla

Camurati, realizada por telefone pelo “repórter” Alexandre Figueirôa.

Título: Pré-estréia do filme será hoje

Legenda – DISPOSIÇÃO – A atriz e diretora, Carla Camurati, arregaçou

as mangas e está ela mesmo cuidando da distribuição. Hoje, ela chega

ao Recife.

ALEXANDRE FIGUEIRÔA

(1) Hoje tem um fato que pode ser considerado raro nos últimos

anos: pré-estréia de filme brasileiro. Para uma platéia de convidados

Carlota Joaquina, de Carla Camurati, terá sua primeira exibição no

Recife logo mais às 21h no cine Art-Guararapes, com direito a coquetel

e a presença da diretora. Carla está acompanhando de perto o

lançamento de seu filme em todas as capitais transformando a estréia

num evento e obtendo uma melhor divulgação. O filme entra em

cartaz para o público, amanhã, tentando repetir por aqui a trajetória

de consagração já observada em outras praças. No Rio de Janeiro ele
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está em cartaz há três meses e tem agradado até mesmo a crítica

sempre muito rigorosa com os filmes brasileiros.

(12) Carla Camurati apostou no humor ao traçar um painel da vida

do Brasil colônia, nos tempos da chegada da Família Real Portuguesa

que fugia  da Europa por causa de Napoleão. A história é narrada como

um conto de fadas lendo como personagem central a pequena Infanta.

Além das implicações políticas, o filme mostra o cotidiano da cidade do

Rio de Janeiro, seus tipos pitorescos, a música e as questões sociais da

época. Através da vida conturbada da princesa Carlota Joaquina, ele

revela as peculiaridades do momento em que o Brasil tornou-se reino.

(20) A rainha louca e devoradora de homens é vivida por Marieta

Severo, enquanto Marco Nanini faz o rei D. João VI; interpretações que

vêm sendo elogiadas. As imagens de Lisboa e do Rio do início do

século 19 foram feitas em São Luiz, no Maranhão, cidade que tem um

centro histórico preservado, mas como não tem compromisso com a

verdade literal dos fatos, os figurinos assumem o mesmo ar de

comédia da narrativa. Saídas, sem dúvida, criativas para driblar a

escassez de recursos algo que os recifenses poderão checar se surtiu

(28) efeito desejado.

1.3 em Zero Hora

Editoria – Segundo Caderno

Capa

Terça-feira - 02 de maio de 1995

Título – Enfim, um filme brasileiro de sucesso

Subtítulo – “Carlota Joaquina, Princesa do Brazil”, de Carla Camurati,

terá duas sessões de pré-estréia, hoje, o Iguatemi 2

TUIO BECKER

(1) Quando esteve em Porto Alegre, no final de dezembro de 1994,

apresentando uma sessão fechada, para publicitários, de Carlota

Joaquina, Princesa do Brazil, Carla Camurati ainda não tinha idéia do

possível sucesso de bilheteria que seu filme faria nos próximos meses.
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Na época, o filme tinha sido lançado apenas em São Luiz do Maranhão,

em cujo centro histórico foi rodada grande parte das cenas externas.

(7) Praticamente com as latas debaixo do braço, Carla tinha duas

cópias do filme. No Rio, ela conseguiu uma sala para exibir o filme

para alguns integrantes da equipe e do elenco. “O gerente do cinema

assistiu também a sessão e, no final, me perguntou se eu tinha onde

mostrar o filme, colocando a disposição a sua sala”, conta a

realizadora.

(13) A eficiente publicidade “boca a boca” fez com que o filme

deslanchasse e em suas primeiras semanas de exibição no Rio, São

Paulo e Belo Horizonte atingisse a cifra de 100 mil espectadores,

aumentando em mais de 200 mil pessoas até meados de abril.

Lamarca, de Sérgio Rezende, que tinha Carla Camurati em seu elenco,

detinha o recorde de 200 mil espectadores no processo de reconquista

do público pelo cinema brasileiro.

(20) Carlota Joaquina, Princesa do Brazil conseguiu a unanimidade de

público e crítica no julgamento de seus valores. “Foi um trabalho

insano de oito meses, em que praticamente filmávamos uma semana

por mês”, informa Carla, que em meio a realização de seu filme atuou

em Lamarca a fim de arrancar mais dinheiro para tocar a produção.

(25) Arriscando-se no difícil terreno do filme histórico, Carla e sua co-

roteirista Melanie Dimantas optaram por imprimir um tom satírico à

história da vinda de D. João VI e sua mulher, a princesa espanhola

Carlota Joaquina, para o Brasil em 1807, escapando ao assédio das

tropas de Napoleão Bonaparte. Com o auxílio dos caprichados figurinos

e cenários de Tadeu Burgose Emília Duncan – Marcelo Pies colaborou

nos figurinos -, mais a deslumbrante fotografia  de Breno Silveira,

Carla multiplicou com inteligência e bom gosto os US$ 630 mil da

produção de Carlota Joaquina, Princesa do Brazil. “Os problemas de

produção foram superados porque todos queriam que o filme fosse

feito”, entusiasma-se a realizadora, que anteriormente havia assinado

os curtas  A Mulher Fatal Encontra o Homem Ideal (1988) e Os

Bastidores (1990).

(38) Valendo-se de um grupo de atores de primeira linha, capazes de

não deixar que a sátira descambe para o besteirol, Carla Camurati



PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO
CINEMA BRASILEIRO NOS JORNAIS

UMA ANÁLISE DA CRÍTICA CINEMATOGRÁFICA NA RETOMADA

77

centra seu filme no talento de Marieta Severo, que vive o papel de

Carlota Joaquina na fase adulta. Quando criança, a princesa espanhola

é interpretada por Ludmila Dayer, uma menina descoberta pela atriz e

que no meio do filme houve, na Escócia de 1994, a história de uma

princesa européia que fez furor no Brasil no início do século 19. Com

diálogos em inglês, espanhol, português com sotaque lusitano e do

Brasil mesmo, Carlota Joaquina, Princesa do Brazil é mais um sinal de

vida do cinema brasileiro depois de cinco anos de trevas geradas pela

Era Collor.

(49) Carla Camurati, enquanto acompanha as exibições de Carlota

Joaquina, Princesa do Brazil através do país – estará presente às duas

pré-estréias de hoje – prepara com Melanie Dimantas o roteiro do seu

novo filme, uma história sobre os problemas da terceira idade.

Seguramente um tema tabu em termos de bilheteria, é mais um

desafio a ser vencido pela diretora, premiada duas vezes em Gramado,

como atriz coadjuvante por O Olho Mágico do Amor, de José Antônio

Garcia e Ícaro Martins (1982), e como melhor atriz por Eternamente

Pagu, de Normal Bengell (1987). Carlota Joaquina, Princesa do Brazil

entra em cartaz na próxima sexta-feira, no mesmo cinema Iguatemi e,

a partir do dia  9 na Sala (45) Paulo Amorim, da Casa de Cultura Mário

(60) Quintana.

O QUE: Carlota Joaquina, Princesa do Brazil – de Carla Camurati. Com

Marieta Severo, Marco Nanini, Ludmila Dayer, Maria Fernando e

Marcos Palmeira. Comédia. Brasil, 1994, 100 min.

QUANDO: hoje às 19h30min. para os sócios do Clube Assinante ZH, e

às 21h30 para o público em geral.

ONDE: no Iguatemi 3.
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2. Anexo II

Críticas sobre o filme Central do Brasil, de Walter Salles

2.1 – em O Estado de S. Paulo

Editoria - Caderno 2

Sexta-feira, 03 de abril de 1998

capa

Título: Emoção da platéia tem base no elogio à decência

Subtítulo : É mais comum na cinematografia nacional a apologia do

escracho e do jeitinho brasileiros

LUIZ CARLOS MERTEN

(1) Num certo sentido, Walter Salles é o Luchino Visconti do cinema

brasileiro. Como o aristocrata milanês, é rico e famoso, mas fez sua

opção pelos humildes em Central do Brasil. O filme estréia hoje, depois

de uma série de apresentações especiais. Elas não tinham por objetivo

apenas manter o filme na mídia, após a dupla premiação no Festival de

Berlim (melhor filme e atriz: Fernanda Montenegro). Também tinham

por objetivo estimular o boca-a-boca. Pois é quase impossível que

alguém saia falando mal de Central do Brasil. É um bom, belo filme,

uma dessas raras unanimidades que acontecem de vez em quando no

cinema. Salles não é o Visconti do cinema brasileiro, nem um possível

herdeiro do Cinema Novo. Salles quer ser o Wim Wenders do cinema

nacional, um arauto da pós-modernidade, por mais que Central do

Brasil tenha laços com Pixote, a Lei do Mais Fraco, de Hector Babenco.

(14) Amanheceres, entardeceres, estações desoladas de ônibus

perdidas no meio do Brasil, a própria estrutura do filme on the road,

tudo em Central do Brasil vem de Wenders. Mas a brasilidade está

estampada nos rostos das pessoas simples que ditam suas cartas para

a personagem de Fernanda, olhando diretamente para a câmera. São

os grandes, os melhores momentos de Central do Brasil - esses rostos

e essas vozes que exalam brasilidade. Remetem ao documentário que

Salles fez com a presidiária Maria do Socorro Nobre, que escreveu uma
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carta para o escultor Franz Krajcberg. Maria do Socorro é o primeiro

rosto que aparece no filme.

(24) Como em Terra Estrangeira, o filme anterior de Salles, a morte da

mãe desencadeia o processo narrativo. A mãe do menino Josué

(Vinicius de Oliveira) morre atropelada depois de ditar uma carta a

Dora (Fernanda), que exerce a função de escrevinhadora na Central do

Brasil. Dora escreve cartas que não envia, enganando pessoas que

depositam nela a sua confiança. Quando Josué fica sozinho, ela o

acolhe. A princípio é uma relação reticente, pois Dora tenta livrar-se do

garoto. Entrega-o nas mãos de uma mulher que promete enviá-lo para

adoção no exterior, mas na verdade talvez faça parte de uma

organização que vende órgãos humanos.

(34) Primeiro passo na humanização de Dora: essa mulher

embrutecida, personagem anônima entre os rostos anônimos que

diariamente freqüentam a Central, liga-se a Josué e foge com ele.

Botam o pé na estrada, em busca do pai do garoto. É um tema que

tem ressonâncias clássicas, trágicas. Os irmãos de Paisagem na

Neblina buscam o pai na obra-prima de Theo Angelopoulos. Encontram

o motoqueiro, Orestes. Angelopoulos cria uma orestíade, impregnada

de referências mitológicas. Natural, pois ele é grego. Salles é

brasileiro. Se partisse numa busca mítica, o filme poderia ser artificial.

(44) Ética - Ele fez outra coisa - um filme sobre o nascimento da ética

num país miserável. Dora muda em contato com Josué.

Simbolicamente, na cena da procissão, ela tem uma vertigem,

desmaia, como se fosse morrer, e renasce outra. Essa nova Dora

retoma no Nordeste, longe da Central do Brasil, no Rio, a função de

escrevinhadora. Mas, agora, quando Josué quer lançar ao lixo as

cartas que ela escreveu para tantas pessoas saudosas, esperançosas,

Dora o impede de concretizar o gesto. No simples ato de atravessar

uma rua e entrar numa agência do correio, ela se aprimora como

mulher e cidadã.

(54) Ética e cidadania. Há poucos filmes tão generosos como Central

do Brasil no panorama do cinema brasileiro. E por isso o filme

emociona. Por que choram as pessoas nas sessões de Central do

Brasil? Talvez porque queiram encontrar-se no elogio que o filme faz à
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decência. Não é coisa freqüente numa cinematografia como a nacional,

que tantas vezes fez (faz) o elogio do jeitinho brasileiro, do escracho.

Talvez uma mudança esteja em processo no País - Salles soube captá-

la. Ou, esperançoso, quis antecipá-la no seu filme.

(62) Belo como é, com tantas cenas magníficas, Central do Brasil não

é um grande filme. Começa muito, muito bem, termina melhor ainda,

mas há derrapagens no seu miolo dramático. Facilidades como a cena

em que o personagem de Otávio Augusto justifica o ladrão em fuga na

Central. Todos sabemos como é o Brasil, mas as Candelárias não

acontecem assim, escancaradamente. A música também é insistente

demais, no começo. Resta falar de Fernanda. Sua Dora passa a ser um

dos grandes momentos da arte da representação captados por uma

câmera no Brasil. Não só no Brasil - no mundo. Fernanda é (55)

maravilhosa. Tudo o que não diz com palavras diz com a

(72) expressividade de seu rosto.

2.2 – em Jornal do Commercio

Editoria – Caderno C

Sexta-feira, 03 de abril de 1998

capa

CINEMA

Título : Central do Brasil reencontra nossa identidade

por KLEBER MENDONÇA FILHO

(1) Uma das estréias mais esperadas deste ano, Central do Brasil, de

Walter Salles Jr. entra triunfalmente em cartaz hoje, no Recife 2. O

filme sela o desejo cada vez maior de o público brasileiro amar um

filme brasileiro. O cinema nacional vem se recuperando em alta

velocidade, desde que Collor deu um reset na nossa produção, no

início da década de 90. De lá pra cá, o nosso cinema vem (obviamente

com mais erros do que acertos) trabalhando duro para reconquistar o

público com obras comunicativas (Carlota Joaquina, Pequeno

Dicionário Amoroso), de forte teor expressivo/regional e alcance
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popular limitado (Baile Perfumado) e tentativas válidas de fazer um

cinema épico-popular (Guerra de Canudos). Central do Brasil parece

englobar tudo isso numa única embalagem, sintetizando o que o

cinema nacional almeja hoje.

(14) É um filme que esbanja linguagem sem que isto atrapalhe a sua

comunicação com o grande público. É uma linguagem que parece

ministrar uma espécie de hipnose sobre a platéia, evidenciada durante

a exibição, no Teatro Guararapes, na última noite do II Festival de

Cinema Nacional do Recife, onde em meio a quase três mil pessoas - a

maioria em lágrimas sinceras - teria sido possível ouvir um alfinete

cair.

(21) Central do Brasil também estabelece de vez o talento de Salles

como narrador/autor. Ele livra-se dos maneirismos que borraram, para

alguns, a percepção dos seus dois primeiros filmes, A Grande Arte

(1991) e Terra Estrangeira (1994). Ele fez de Central um filme

expressionista no sentido que as imagens falam até mais que os bons

diálogos, especialmente no seu retrato impecável de uma cidade

grande (no caso, o Rio, mas poderia ser qualquer outra).

(28) Somos apresentados a um emaranhado de ferro e concreto, trens

lotados e vizinhanças barulhentas captadas de maneira soberba pelo

fotógrafo Walter Carvalho. Há uma atenção especial à arquitetura, que

oprime a dupla de personagens, como no corte impressionante que

junta vagões de trem em curva com a forma semelhante de um

prédio. Há no ar ecos de O Processo, de Welles, onde o elemento

humano parece estar sendo achatado pelo meio que o cerca.

(35) Quando o filme faz a sua passagem para o interior do país,

podemos observar com atenção o mesmo esmero que Salles aplicou às

seqüências urbanas, no Rio. Cada plano parece ter sido pensado com

cuidado, resultado claro de uma pesquisa cuidadosa de cores e

símbolos do universo popular. Banheiros, por exemplo, apresentam

grafismos autênticos (Urine Aqui) que casam bem com a arquitetura

vernacular documentada, aqui filmada com doses certas de paixão e

distância, evitando aquele tipo de deslumbramento típico de filmes

recentes como Tieta do Agreste, de Cacá Diegues, ou até mesmo de

clássicos como O Pagador de Promessas, de Anselmo Duarte. É um
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deslumbramento que Central do Brasil não tem, evitando com

elegância o fator "cartão postal" ou a duvidosa apresentação dos

costumes de nativos, numa terra estranha chamada Brasil.

(48) Este esmero também deve ser creditado à parte técnica do filme.

Nos últimos anos, a imprensa especializada esteve sempre pronta para

afirmar que esse, ou aquele novo filme brasileiro é tecnicamente

impecável. Gosto não se discute, mas o fato é que nenhum outro filme

nacional, até hoje, apresentou o rigor técnico à mostra no filme de

Salles. Da fotografia inspirada de Walter Carvalho, no formato

CinemaScope (foi rodado no processo Super35, o mesmo utilizado em

filmes como Kundum, de Scorsese, e Titanic, de Cameron), ao trabalho

superlativo de som, Central do Brasil encontra-se bem a cima do que

temos visto e ouvido no cinema brasileiro.

(58) Tudo isso não funcionaria sem personagens fortes e

tridimensionais. Fernanda Montenegro, como Dora, a escritora de

aluguel para analfabetos saudosos dos que deixaram para trás, Brasil a

fora, é cínica, amarga e endurecida pela sua existência pública, em

contato diariamente com milhares de pessoas e, ao mesmo tempo,

distante léguas de cada uma delas. Seu carisma chega a ser

comovente e sua emoção, totalmente real.

(65) Josué (Vinicius de Oliveira), de 9 anos, orfão, é a imagem da

fragilidade corajosa, uma criança que tenta adaptar-se à dureza ao se

apoiar na esperança de saber quem realmente é. O cinema nacional

acaba de adquirir dois novos ícones, na tradição de Zé do Burro,

Antonio das Mortes e Pixote.

(70) Ressalvas podem ser feitas o roteiro. Elementos periféricos à

trama podem ser questionados como concessões à percepção que

estrangeiros têm do Brasil, ou seja, parecem ter sido trabalhados para

o público de fora. Há, por exemplo, uma execução à luz do dia de um

ladrão, ou uma alavanca do roteiro que vem na forma de traficantes

de orgãos infantis. A saída de cena da mãe de Josué, na história,

também me parece mecânica e conveniente. Mesmo assim, o filme é

tão consistente que qualquer ressalva que possa vir à tona torna-se

quase insignificante ao vermos o todo, que consegue (aliás, um grande
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feito) respeitar a linha finíssima que separa emoção honesta de

pieguice.

(81) Isto pode ser visto nos últimos minutos, mas talvez sejam as

cenas da estação (que praticamente sintetizam o filme), onde Dora e

Josué trocam palavras difíceis em meio a uma profusão de vultos

anônimos que passam por eles sem nunca serem identificados, e sem

que saibamos para onde estão indo. A cena estabelece o contato entre

dois personagens que irão permanecer perdidos, um junto ao outro, e

expostos, ao longo do filme, a uma coleção notável de vultos que,

lentamente, adquirem suas próprias identidades, eles dois incluídos.

Da mesma forma, Central do Brasil aponta para uma nova identidade

para o nosso próprio cinema, seja ela técnica, de temática ou estética,

e deverá ser lembrado e repensado como um novo tipo de padrão para

(92) as nossas imagens.

2.3 – em Zero Hora

Editoria – Segundo Caderno

Sexta-feira, 03 de abril de 1998

Título : Uma viagem sentimental pelo Brasil

Subtítulo : “Central do Brasil”, que estréia hoje em três salas da

Capital, mostra o cinema brasileiro em sua melhor forma

Legendas:

- Vinícius de Oliveira ao lado de Fernanda Montenegro e Marília Pêra

em “Central do Brasil”

- Vinícius (com Fernanda): Casa nova e escola

TUIO BECKER

(1)  Um dos mais esperados filmes brasileiros desta temporada,

Central do Brasil, estréia hoje em 11 capitais brasileiras. O filme levou

o urso de prata e Berlim de 1998, em que também foi premiada a atriz

Fernanda Montenegro. Guion 1, Iguatemi 8 e sala Paulo Amorim são os

cinema porto-alegrenses que exibem o terceiro filme de Salles – os

anteriores são A Grande Arte (1991) e Terra Estrangeira (1995),
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realizado em parceria com Daniella Thomas. Em todos, um tema

comum: a viagem iniciática.

(9) Se em A Grande Arte o personagem central era um fotógrafo

norte-americano que se embrenha pelo Brasil Central em busca de um

assassino, e em Terra Estrangeira eram jovens brasileiros que

buscavam na Europa uma alternativa para o beco sem saída em que se

transformava o país dos anos Collor, Central do Brasil coloca na

estrada do Brasil dos tempos do Real uma mulher que ajuda um

menino órfão a encontrar suas origens.Se o impasse final dos outros

personagens dos filmes de Salles era desesperador, o sentimento de

perda também não está ausente nesta sua nova odisséia. Mas, em

meio a miséria em que vivem seus personagens, existe uma força da

alma que os leva a sobreviver a tudo e a todos.

(20)  As pequenas vilanias praticadas por Dora, a ex-professora que

vive de escrever cartas para analfabetos na Central do Brasil, no Rio,

deixam ver alguns males do Brasil de hoje, do tráfico de crianças e

órgãos ao assassinato de pequenos marginais. A viagem empreendida

por Dora em companhia do pequeno Josué leva o espectador ao

reencontro com um Brasil que só é encontrado em documentários de

tevê. A maestria da fotografia em tela ampla e o acerto da trilha

sonora são alguns dos muitos méritos desse filme

(28) cheio de beleza e sensibilidade.
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3. Anexo III

Críticas sobre o filme Cidade de Deus, de Fernando

Meirelles e Kátia Lund

3.1 – em O Estado de S. Paulo

Sexta-feira, 30 de agosto de 2002

Editoria: Caderno 2

Capa

Título : 'Cidade de Deus' faz espetáculo da violência

Subtítulo: Baseado no livro homônimo de Paulo Lins, obra de Fernando

Meirelles tira o fôlego do público, assusta, seduz, mas falta

contextualizar a violência que expõe na sociedade que a produz

LUIZ ZANIN ORICCHIO

Goste-se ou não de Cidade de Deus, este é o filme inevitável. O filme

brasileiro do ano. Transformou-se em evento e impôs-se como aquele

tipo de obra que "todo mundo" comenta. Quem não viu corre o risco

de ficar por fora das conversas.

(1) O longa-metragem é baseado no livro homônimo de Paulo Lins,

alguém que conheceu por dentro o assunto de que trata. Lins morou lá

muitos anos e hoje vive no mais ameno bairro de Santa Tereza. É um

romance, mas baseado em fatos e personagens reais. Acompanha o

desenvolvimento da criminalidade em Cidade de Deus - o conjunto

habitacional erguido na zona oeste carioca - dos "românticos" anos 60

até a implantação das bocas-de-fumo e finalmente o estabelecimento

do mais rentável tráfico de cocaína. O nome do conjunto é uma ironia

cruel pois, como diz o narrador, trata-se de um lugar abandonado por

Deus e pelos homens. No começo da narração, não tem calçamento,

não tem escola, não tem água e não tem luz. As pessoas estão

entregues a si próprias e devem sobreviver como podem. O romance é

caudaloso, fluente, cru. Prende o leitor ao longo de 550 páginas e

dezenas de personagens. Pouco sabemos do mundo exterior. Cidade
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de Deus é descrita como uma ilha, quase uma mônada, de escasso

intercâmbio com o mundo de fora.

(17) O romance tem sido acusado de falta de contextualização e o

filme dele tirado não fica atrás. Como se aquele microcosmo tivesse

brotado de si mesmo, fosse o seu próprio ovo de serpente e não

dependesse, da origem ao crescimento desordenado, de algo que lhe é

infinitamente mais amplo e mais poderoso -- a estrutura da sociedade

como um todo.

(23)  No entanto, não se pode negar a qualidade do longa-metragem

de Fernando Meirelles, co-dirigido por Kátia Lund. A filmagem, a

fluência, o trabalho de atores, a agilidade da montagem e a qualidade

da música - tudo somado resulta num filme muito prazeroso. É

perceptível a influência do cineasta americano Quentin Tarantino sobre

o estilo do realizador. E Tarantino, em filmes como Cães de Aluguel e

Pulp Fiction levou ao limite da perfeição alguns elementos e técnicas

de linguagem que proporcionam prazer ao espectador. Esses mesmos

elementos e técnicas estão presentes em Cidade de Deus.

(32)  Por exemplo, na circularidade da narrativa. A história começa

de um ponto, avança, e só se esclarece quando retorna ao início. Esse

processo pode se repetir várias vezes ao longo do filme. Em Cidade de

Deus há um grande círculo que se fecha no fim. A cena da festa e da

fuga da galinha, que abre o filme, retorna no final, depois vem uma

pequena coda e enfim sobem os créditos. Mas o formato de círculo

repete-se em escala menor também no decorrer da história, às vezes

sob o aspecto de pequenas digressões. Para explicar por que o

marginal-mór Zé Pequeno (Leandro Firmino da Hora) está tomando

uma boca-de-fumo a um inimigo, refaz-se toda a história do lugar, as

pessoas que o controlaram e como perderam o domínio do posto.

(43)  As cenas se sucedem de maneira rápida, de modo que as

digressões não se tornam dispersivas.

(45)  Como acontece em Pulp Fiction, também em Cidade de Deus se

trabalha com uma certa espetacularização da violência. Esse traço,

evidente em Tarantino, faz parte da tradição cinematográfica

americana, tendo atingido seu ápice com Sam Peckinpah. Mas deve-se
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lembrar também do western-spaghetti e da violência mais crua, mas

nem por isso menos estilizada, de mestres como Coppola e Scorsese.

(51)  Parece que o traço geral dessa atitude é a busca do que há de

belo na destruição, na guerra, na morte, anulando, pela

espetacularização, isto é, por sua transformação em show, tudo aquilo

que essas situações tenham de insuportável. A violência em Tarantino

é divertida; já em Scorsese pode ser bastante incômoda, mas em

Kieslowski é quase inassimilável. Basta lembrar por exemplo, da cena

do assassinato do taxista em Não Matarás. Aqui jamais se poderá falar

em espetacularização, pois o diretor leva em conta a dor, o mistério e

a duração do ato de morrer. Quando morre o taxista, e depois o

criminoso, morremos um pouco com eles.

(61)  Há uma evidente questão ética envolvida nessas diferentes

maneiras de representar a morte. Pode-se representá-la como

brincadeira e, no extremo oposto, pode-se adotar uma atitude

reflexiva que contemple na íntegra a gravidade da destruição de uma

vida humana. Entre esses dois pólos contrários há toda uma gama de

variantes na maneira como é posta na tela. Não há, a rigor, nenhuma

possibilidade de neutralidade ideológica na maneira como a violência, a

morte e a destruição são representados. Nada é gratuito, e, em uma

obra de arte, tudo faz sentido e é responsabilidade do realizador.

(70)  Em Cidade de Deus predomina a forma da violência

espetacularizada - quer dizer, neutralizada. O morticínio, que vai se

tornando progressivamente feroz à medida em que a história avança,

termina por anestesiar o espectador, que não sofre ou não se choca

mais com o que vê na tela. Aliás, a maneira como tudo é mostrado

visa, explicitamente, atenuar o sofrimento ou a consciência dos fatos.

(76)  Há exceções, a bem da verdade, sendo a mais notável delas a

cena em que uma criança é assassinada num chiqueirinho. Zé

Pequeno, o dono do tráfico quer dar uma lição na molecada que rouba

na favela e portanto atrapalha o movimento. Obriga um garoto a

escolher entre duas crianças e sacrificá-la.

(81) Tudo, nessa cena, é forte. Da interpretação dos atores,

densamente naturalística, ao tempo de duração, lento, cruel, e

reflexivo - se o termo cabe. São minutos em que o público permanece



PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO
CINEMA BRASILEIRO NOS JORNAIS

UMA ANÁLISE DA CRÍTICA CINEMATOGRÁFICA NA RETOMADA

88

em absoluto silêncio, procurando assimilar o que não pode ser

assimilado - a ação brutal de alguém que tira a vida de outro, sendo

que esse outro é uma criança de 6 ou 7 anos.

(87) Outra cena forte é quando o marginal Cabeleira (Jonathan

Haagensen) é alvejado pela polícia no momento em que procurava

escapar em companhia da namorada, enquanto se ouve ao fundo o

lirismo de uma música de Cartola. O contraste entre a crueza da cena

e a doçura do samba produz uma dissonância interessante. Há

também o assassinato de Bené (Phellipe Haagensen), o bom malandro,

em seu próprio baile de despedida. Nesse momento, a força da ligação

entre Zé Pequeno e Bené, amigos de infância, aparece em toda riqueza

e por instantes o filme torna-se o que poderia ter sido - uma tragédia

social. Mas logo se recupera. Essas seqüências são exceções, pois o

tom buscado é outro.

(98)  Há, em seguida, um certo naturalismo bem-humorado que tende

a criar simpatia pelos personagens, mesmo que ostensivamente cruéis,

como é o caso de Zé Pequeno. Os diálogos pesam muito nessas

composições de personagens. Em Tarantino, o encanto vem da

conversa descompromissada entre John Travolta e Samuel L. Jackson,

que discutem as diferenças entre um Big Mac na França e nos Estados

Unidos enquanto estão a caminho de cometer uma chacina. Em Cidade

de Deus são os diálogos muito espontâneos, vívidos, cheios de gíria e

malícia da bandidagem.

(107)  O trabalho com a fotografia e com a câmera também são

dignos de atenção. O diálogo com a imagem publicitária e com o clipe

são evidentes. A câmera mexe-se o tempo todo, o trabalho fotográfico

busca o inusitado, a imagem é inquietante e estimulante. Visualmente,

o filme prende bastante a atenção.

(112)  Seu ritmo de montagem raramente deixa algum tempo para o

recolhimento da platéia. E Meirelles potencializa seus efeitos de

sedução com uma trilha sonora envolvente, que vai de Cartola a Tim

Maia e seu Jorge (que também interpreta um papel, o do vingador Zé

Galinha). Sentimo-nos, diante deste filme, como um espectador de

classe média diante da energia pulsante de um baile punk - um pouco

assustado, mas seduzido pelo que vê. Sem nenhuma maldade: lembra
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um pouco a prática da juventude dourada carioca de freqüentar

lugares barra-pesada da zona norte para sentir um pouco de emoção.

Enfim, as inegáveis qualidades de Cidade de Deus não bastam para

convencer inteiramente. Falta-lhe talvez a grandeza ética de ligar a

violência que retrata à História e ao ambiente social de onde ela nasce.

Mas para fazer isso seria preciso contextualizar, pensar politicamente.

Produzir um efeito de distanciamento que, quando expõe a ação,

também a critica e disseca.

(127)  Essa restrição, deve-se admitir, baseia-se em outros

parâmetros éticos e estéticos. Estes, por sua vez, se fundam num

certo cânone informal do cinema brasileiro, estabelecido nos anos 60,

e que agora se encontra em via de dissolução. Nesse sentido, não há

dúvida que Cidade de Deus é o filme brasileiro que articula por

completo a linguagem contemporânea do cinema e da sociedade - com

todas as implicações decorrentes dessa (105) adesão incondicional às

(134) contingências do presente. É um filmaço, problemático.

3.2 – em Jornal do Commercio

Domingo, 24 de agosto de 2002 - [domingo anterior à estréia do filme

(30-08-2002)]

Editoria : Caderno C

Capa

Título: Um retrato eletrizante da miséria

Subtítulo: Adaptado do romance homônimo de Paulo Lins, Cidade de

Deus faz uma crônica aguda da violência na periferia das grandes

cidades brasileiras

por KLEBER MENDONÇA FILHO

(1)  Logo na abertura de Cidade de Deus – que tem pré-estréia

beneficente hoje, no Multiplex Recife – o eletrizante ‘filme social’ do

paulista Fernando Meireles e da carioca Kátia Lund, há uma galinha

desesperada fugindo do corte e de tiro pelas vielas de uma favela onde

escorre esgoto. A sequência, desde já um dos momentos notáveis da
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atual safra de cinema nacional, nos apresenta a imagem patética do

povo brasileiro – seja ele rico, pobre, branco, preto ou mameluco, um

galináceo aterrorizado pela violência, perdido num labirinto que é o

próprio País e que se vê no meio de uma batalha. Depois dessa

abertura, Cidade de Deus, adaptação do livro de Paulo Lins, revela-se

um filme perigosamente equilibrado entre esse ser ‘eletrizante’ e uma

obra que, no final das contas, aborda a segregação, seja ela social ou,

principalmente nesse caso, como fruto de um olhar que segrega.

(14) Num País que vive com medo de assalto, bala perdida e

seqüestros, e que procura manter o outro sempre do lado de fora da

cerca ou do muro, é pertinente termos em mãos um filme eletrizante.

Cidade de Deus tem esse poder ao longo dos seus 140 minutos de

duração, mesmo levando em consideração que sua ação é, em grande

parte, restrita a uma favela.

(20)  Meireles, com auxílio do seu roteirista Bráulio Mantovani, fez

um excelente exercício em administração narrativa. O filme dá conta

de dezenas de personagens plenamente reconhecíveis à distância.

Quando chegamos perto de cada um deles, cria-se uma relação de

proximidade e identificação rara no cinema (nacional), que tanto se

esforça para dialogar diretamente com o público.

(26)  O protagonista é Buscapé (Luis Otávio criança, Alexandre

Rodrigues adolescente), o próprio narrador. Como o Henry Hill de Os

Bons Companheiros (Goodfellas), de Martin Scorsese, ele dá a sua

versão da história em primeira pessoa, em grande parte por ter

sobrevivido a 15 anos de sangue e morte no conjunto habitacional

Cidade de Deus, no Rio de Janeiro.

(32)  Buscapé acompanha o desenvolvimento pessoal e criminal de

amigos e conhecidos que, presos no ciclo vicioso da total falta de

oportunidades, investem numa violência que termina sendo

direcionada à própria comunidade. Fascinante observar que por mais

que alguns deles tenham plena consciência da lama na qual se

encontram, outros parecem gostar do poder que a violência é capaz de

lhes dar.

(39)  Dadinho, que cresce para transformar-se em Zé Pequeno, é o

maior exemplo, personagem aterrorizante interpretado por Douglas
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Silva (criança) e Leandro Firmino da Hora (adolescente/adulto) com

destreza e presença impressionantes. Um sádico fascinando pelo seu

próprio poder de fogo, Nadinho/Zé Pequeno, mesmo assim, não é vilão

cinematográfico, mas um ser humano violento que respeita o melhor

amigo, Bene (Phelipe Haagensen), ao mesmo tempo em que mostra-

se incapaz de carinho ou qualquer tipo de relaxamento.

(47)  O desenvolvimento fora de controle de Nadinho/Zé Pequeno

acompanha a mesma curva de personagens pródigos do ‘crime

cinema’, seja o Boca de Ouro de Jece Valadão, ou o Scarface ou

Michael Corleone de Al Pacino. Enquanto isso, Buscapé esconde-se

atrás de uma câmera fotográfica, desculpa para o fato de não ter no

seu DNA o gene do crime.

(53)  A saga desenvolve-se fluentemente. Meireles e Lund merecem

todo o crédito, à frente de uma equipe sintonizada. A mecânica dos

acontecimentos é povoada por uma dezena de personagens e seus

fortes conflitos, geralmente banhados numa luz dourada do hábil

fotógrafo Cesar Charlone que, de outra forma, faz brilhar as peles

negras do elenco rumo a uma imagem fetiche do negro Benetton,

estilo que não parece diminuir a humanidade do filme, com sua crônica

aguda de conflitos humanos e violentos.

(61)  Distanciando-se da narrativa humana tão bem delineada,

podemos chegar a uma outra leitura já não muito positiva. Todo esses

conflitos ocorrem numa área de intensa segregação social que, temo,

não fica restrita apenas ao perímetro da Cidade de Deus, em

Jacarepaguá. Alguns poderão argumentar que dois ou três assaltos

acontecem “do lado de fora",’ mas há ali uma tensão bem mais física

do que social. Parece existir aqui uma segregação bancada pelo

próprio olhar do filme.

(69) Diferente de Pixote - a Lei do Mais Fraco, de Hector Babenco, ou

do recente O Invasor, de Beto Brant, onde faíscas saem do choque

entre diferentes camadas sociais, o resto do Brasil, seja ele classe

média ou alta, está ausente de Cidade de Deus. Os muitos conflitos

parecem restritos à favela, e todos nós sabemos que essa tensão que

nasce numa comunidade como aquela faz parte das nossas vidas e
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que, neste País, a violência parece (58) estar sempre em busca de

(76) democracia geral e irrestrita.

3.3 – em Zero Hora

Quinta-feira, 05 de setembro de 2002

Editoria: Segundo Caderno

Capa

Título: Deus e o diabo na terra de ninguém

Subtítulo: Estréia amanhã Cidade de Deus , polêmico filme sobre o

surgimento do tráfico de drogas no Rio

Legenda: O medo do goleiro no hora do pênalti: o pequeno Buscapé

serve como guia na viagem por “Cidade de Deus”, que começa em um

jogo de futebol na várzea e termina em uma guerra entre traficantes.

Roger Lerina

(1) Buscapé é do bem, não quer problema nem com samango nem

com bicho-solto. Zé Pequeno é o diabo da Cidade de Deus. Bené é

traficante responsa, amigo de todo mundo. Mane Galinha levava vida

de otário, mas o destino o empurrou para o movimento. Cabeleira

tentou sair saído, o bicho pegou.

(6)  O filme brasileiro mais comentado do ano chega a Porto Alegre

amanhã, em meio a uma fuzilaria de críticas favoráveis e contrárias

aos trabalhos dos diretores Fernando Meirelles e Kátia Lund.

Genealogia do tráfico de drogas em uma favela do Rio, Cidade de Deus

(Brasil, 2002, 130min) estréia amanhã no Cinemark 4, GNC Praia de

Belas 2 e Iguatemi 4 apontando os diferentes caminhos que um

punhado de personagens toma diante do chamado crime.

(13) Baseado no romance de Paulo Lins lançado em 1997, o filme

Cidade de Deus e um mosaico de vida cujo desenho traça o

surgimento, o desenvolvimento e a hegemonia do tráfico de drogas em

um conjunto habitacional da zona oeste do Rio, entre os anos 60 e 80.

Os atos dessa tragédia correspondem às três décadas retratadas no

livro de 550 páginas de Paulo Lins, que acompanha por vielas o
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desordenado crescimento urbanístico e social da Cidade de Deus, de

comunidade quase rural criada em 1966 para realocar desabrigados de

chuvas até caótico ajuntamento de construções repartido entre

traficantes nos anos 80.

(23) Dos quase 250 vozes que o polifônico romance acolheu, fruto de

entrevista do autor com moradores da favela, o roteiro

cinematográfico de Bráulio Mantovani selecionou poucas dezenas,

centrando-se na trajetória de personagens que pudessem contar a

história de Cidade de Deus sem sacrificar a variedade de relatos.

Assim, o espectador toma contato com a comunidade pelos olhos de

dois meninos, Buscapé (Luis Otávio) e Dadinho (Douglas Silva), o

primeiro, um moleque que adora brincar, o outro, já com a marca da

maldade a arder no peito desde cedo. Buscapé quer distância do Trio

Ternura, o pioneiro bando de assaltante do lugar, Dadinho sonha em

(33) virar bandido mais sanguinário que os três ladrões juntos.

Olho: Filme vem dividindo a crítica de auge do cinema brasileiro  a

excrescência estética e política

(34) Chegam os anos 70, Buscapé (agora vivido por Alexandre

Rodrigues) tenta a “vida de otário”, o trabalho, enquanto Dadinho se

torna o sujeito mais perigoso do local, passando a se chamar Zé

Pequeno (Leando Firmino da Hora). A ambição leva Zé Pequeno a ao

tráfico: em um dia, o marginal e sua gangue tomam todas as bocas de

fumo da Cidade de Deus. A história culmina com uma violenta guerra

entre traficantes, que divide a favela entre os exércitos de Zé Pequeno

e dos rivais Sandro Cenoura (Matheus Nachtergaele) e Mane Galinha

(Seu Jorge). No meio do enfrentamento, bala perdida entre dois fogos

cegos, está o aspirante a fotógrafo Buscapé e sua câmera.

(44) Cidade de Deus chega à Capital precedido por um bocado de

expectativa e muita polêmica. O filme tem sido alvo das mais variadas

apreciações pela imprensa desde a pré-estréia mundial em uma

mostra paralela do Festival de Cannes, em maio – quando foi

aplaudido durante sete minutos depois da projeção. As críticas são

extremadas: vão de “Cidade de Deus altera a história do cinema”
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(Folha de S. Paulo) e “O filme representa o auge de um novo cinema

brasileiro” (jornal francês Libération) a “Excrescência estética e

política, um Frankenstein retórico” (Jornal do Brasil) e “Chacina

fashion” (O Globo). A cunha que cinde essas opiniões acaloradas tem

dois gumes.

(55) Por um lado, a opção do diretor Fernando Meirelles por uma

linguagem cinematográfica ágil e que lança mão de recursos técnicos

oriundos da publicidade e do videoclipe conferiu o ritmo ao filme,

alternando com maestria momentos de tensão e dramaticidade com

relaxamento e até humor. Não é descabido traçar um paralelo entre

estrutura de Cidade de Deus e de filmes de ação como Bons

Companheiros, de Martin Scorsese, e Pulp Fiction, de Quentin

Tarantino. A cruenta realidade do domínio do tráfico nas favelas

cariocas ganharia, portanto, uma versão ficcional que não deixaria de

ser também entretenimento – o que tem granjeado entusiastas e

detratores Brasil afora.

(66) Também causa cizânia o foco narrativo de Cidade de Deus, que

teria reduzido painel de Paulo Lins (e história da própria comunidade)

ao acompanhamento de carreira criminosa de alguns dos moradores,

descontextualizando a atividade ilícita de suas ligações com instâncias

e figuras que estão além da favela. No entanto, talvez resida

justamente nessa opção de Fernando Meirelles em privilegiar o livre-

arbítrio de seus personagens que esteja o grande mérito de Cidade de

Deus: evitando a condenação sumária da marginalidade ou a

vitimização de seus protagonistas como meras engrenagens de

sistema vilão, o filme dá espaço para que cada um responda como dita

sua consciência à tentação de ingressar no “movimento” (o tráfico).

Pode não ser fácil resistir, como Buscapé dolorosamente vai aprender,

mas mesmo entre os que abraçam a criminalidade as motivações e as

atitudes são contraditórias, o que certamente dá um colorido humano

(80) ao mundo impiedoso de Cidade de Deus.


