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O Homem Com A Câmera (1929). Direção: Dziga Vertov

Introdução – O que é o cinema?

“Uma invenção sem futuro”, disse Louis
Lumière sobre o cinema, que, junto a seu
irmão Auguste, foram os inventores do
cinematógrafo.
Hoje, como usualmente
chamamos: o audiovisual, essas imagens em
movimento que circulam em todos os espaços
da vida contemporânea, se dão a nós como
parte integrante de nosso cotidiano. Elas
estão tanto nos meios tradicionais: a sala de
cinema e a televisão, como nos novos, nos
celulares e nas plataformas virtuais que se
renovam a todo instante. Além disso, possuem diversas funções: são usadas para o lazer, mas também para a
comunicação, para o trabalho, para a educação, para as ciências. São, ao mesmo tempo, objetos artísticos e
objetos de consumo. Objetos de pesquisa e objetos didáticos.
Só por isso já justificaríamos a importância de se estudar uma “História do Cinema Mundial”. Como toda ação e
construção humanas, o audiovisual possui uma história, pontos importantes, transformações técnicas, estéticas,
sociais, econômicas. O cinema contribuiu para a história do pensamento, dialogou com a filosofia, com as
ciências humanas, sociais, biológicas e exatas, de diversos modos. Em sua enorme diversidade, nos mostrou
imagens públicas e íntimas, nosso cotidiano e grandes reflexões, mostrou-nos os diversos passados, retratou
nossos muitos presentes, imaginou nossos possíveis futuros. Viveu e vive um eterno embate, próprio à natureza
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da imagem em movimento: a relação com o real, com a nossa realidade. Como a imagem capta o real? Como ao
mesmo tempo em que ela é recortada, pois uma imagem, ela nos dá uma impressão de realidade que nenhuma
outra técnica artística nos apresenta até hoje, mesmo em suas inúmeras transformações técnicas e de suporte?
Como a imagem dialoga, participa, critica, transforma, apresenta este real?
Mas, também, quem conta esta história? É atribuída ao escritor inglês Georges Orwell, uma célebre frase: “A
história é escrita pelos vencedores”. Como, então, se contar uma história que não seja apenas um manual de ações
com as “datas importantes” dos vencedores? Uma história que os particulares não sejam generalizados? Como se
abarcar na história as várias contra-histórias? Como não naturalizarmos o “cinema” como uma coisa única, e sim,
cinemas, em sua enorme diversidade geográfica, econômica, cultural, artística? Como entendermos que a história
não é uma linha reta evolutiva, mas mais parecida com espirais, que em suas linhas quase simultâneas, são eventos
que confluem, se chocam, se tocam? São algumas questões que passaremos nesta disciplina. Conheceremos um
pouco das diversas histórias dos cinemas.
Celebração da impressão de realidade ao mesmo tempo que fincado em sua produção e reprodução essencialmente
descontínuas, o cinema, desde sua origem, se fincou em dualidades: arte e indústria; negócio lucrativo e produção
estética; expressão artística individual e produção industrial; manipulação de imaginários e criação de novos;
apresentação ontológica do real e seu recorte ideológico; potência revolucionária e “fábrica de sonhos”; sétima
arte e mercadoria cultural.
O cineasta francês François Truffaut uma vez disse: “Todo filme é, ao mesmo tempo, uma visão da vida, e uma
visão do próprio cinema”. Vamos, então, às vidas. Vamos aos cinemas. Vamos às histórias.
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Do cinematógrafo ao
8
cinema sonoro (1895-1929)

Do cinematógrafo ao cinema sonoro
(1895-1929)

Ao procurarmos os manuais que contam a história do cinema, nos deparamos com uma data que
realmente é muito importante: 28 de dezembro de 1895. Neste dia, em Paris, os irmãos Lumière
promoveram a primeira exibição pública e paga de filmes.
Porém, será que o cinema foi inventado do dia para a noite? Apenas os irmãos Lumière,
Auguste e Louis, industriais franceses, tiveram esta ideia? E o cinema não foi influenciado
por outras técnicas e artes? Não foi bem assim. Muitas pessoas em todo o mundo construíram
máquinas, aparatos e experiências científicas que buscavam captar uma imagem em
movimento durante todo o século XIX.
Mas voltemos um pouco mais no tempo. Desde que nos encontramos na Terra, criamos imagens,
desde os desenhos rupestres nas cavernas até às pinturas, há um desejo humano de se colocar
em imagens o que vemos, pensamos e sentimos. E estas formas de se criar e de se representar o
mundo por imagens são determinadas historicamente.
Prestemos atenção nas pinturas a seguir:
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A Última Ceia (1497) - Leonardo Da Vinci
Fonte: Disponível em: http://bit.ly/2HCbaWL. Acesso em: 15 de fev.2018.
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A Última Ceia (1308) – Duccio Buoningsena.
Fonte: Disponível em: http://bit.ly/2CDMV6F. Acesso em: 15 de fev.2018.

As duas pinturas representam o mesmo evento, conhecido mundialmente, da história do cristianismo: a última
ceia. A da esquerda é do artista medieval Duccio Buoningsena (1255-1319). A Idade Média, a qual Duccio viveu,
durou em torno de mil anos. Do século V, quando houve a queda do Império Romano do Ocidente, finalizando,
assim, o período da Antiguidade, até o século XV, sendo já a passagem para a Idade Moderna. A Idade Média é
um período longo e complexo, e não pode ser definido rapidamente, mas é marcado, sobretudo, pela influência
da Igreja Católica Apostólica Romana em todos os âmbitos da vida: da filosofia às artes aos costumes e modos
de se ver e pensar o mundo. Caracterizada pelo teocentrismo, ou seja, Deus como centro do mundo, que se
desenvolveu depois em um geocentrismo, ou seja, Deus colocou a Terra no centro do universo geograficamente. A
ciência ainda não havia se desenvolvido e as leis eram as da Igreja. Era inadmissível imaginar que a Terra pudesse
girar em torno de outro astro, pois Deus colocara a sua criação: nós, no centro do universo. A teologia era, ao
mesmo tempo, filosofia e ciência, ditava os costumes, a sociabilidade, a vida íntima, o pensamento.
Portanto, a imagem que vemos da pintura de Duccio, datada de 1308, ou seja, século XIV, é típica desta visão do
mundo medieval: as pessoas estão achatadas, em um formato bidimensional; a mesa está deformada e não há
perspectiva; há poucos detalhes, pois o mais importante é o simbolismo e o didatismo da cena que representa
uma passagem importante do Novo Testamento e contribuiria para as pessoas conhecerem esta passagem. A
grande maioria das pessoas era analfabeta e não possuía acesso aos livros e as pinturas das cenas religiosas
tinham esta função pedagógica.
A segunda figura é a famosa Última Ceia, de Leonardo Da Vinci (1452 – 1519). Esta pintura data entre 1495 e
1498, ou seja, fim do século XV, adentrando o século XVI. Este período que consideramos como o período da
passagem para a Idade Moderna é o período das Grandes Navegações (lembrem-se que o Brasil foi encontrado
pelos portugueses em 1500, século XVI), ou seja, as visões de mundo estavam se alargando, se transformando.
A visão da Igreja, mesmo sendo ainda preponderante, não se colocava mais como a regra geral. O ser humano
estava se colocando mais subjetivamente. O astrônomo polonês, Nicolau Copernico, causou uma revolução no
pensamento ao descobrir que era a Terra que girava em torno do sol e não o contrário: era o heliocentrismo
criando um cisma na visão religiosa.
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As visões artísticas e filosóficas dos gregos e dos romanos da Antiguidade estavam sendo
redescobertas. Temos, então, o Renascimento, período de novas ideias, racionais,
científicas, pesquisadoras. As cidades cresciam com os comércios. O feudalismo
dava lugar às primeiras trocas econômicas capitalistas e ideias liberais circulavam.
Estava se tecendo, assim, o Humanismo. O ser humano e sua subjetividade estavam
sendo colocados como o ponto de partida para que se pensasse o mundo. Lembremos
da famosa frase do filósofo francês René Descartes (1596-1650): “Penso, logo
existo”. O “eu”, a subjetividade era o princípio da visão do mundo, era a nossa
única e indubitável certeza: que temos uma consciência e que dela tudo emana.
Estas ideias que levariam ao Iluminismo, no século XVIII, promoveram o conceito
de que o ser humano precisaria superar o olhar tutelado da autoridade (da igreja
ou do rei) e se emancipar através de sua própria razão.
Logo, esta visão de mundo trouxe uma visão mais científica para as artes e
através das pesquisas de como se forma a imagem no olho humano, através
de nossa retina, artistas começaram a criar imagens com perspectiva. Grandes
artistas da história da pintura após o Renascimento, como o italiano Rafael (1483
– 1520), o espanhol Diego Velázquez (1599 – 1660) e o holandês Johannes Vermeer
(1632 – 1675) são apenas alguns nomes dos inúmeros pintores que aperfeiçoaram
a perspectiva na história da pintura.
A perspectiva é uma técnica que cria a ilusão de profundidade em uma superfície
plana. Se na pintura medieval temos apenas duas dimensões: a altura e a largura,
na pintura renascentista temos três: estas duas últimas e a profundidade. Assim,
como o olho humano funciona: as figuras mais perto de nós são maiores que as
figuras mais distantes e estas linhas formadas pelas figuras se convertem para um
ponto no qual focamos nosso olhar. Ou seja, a perspectiva nos traz um aspecto mais
realista na imagem, pois se aproxima ao mecanismo óptico que faz com que nossos
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olhos vejam. Por isso, na pintura de Da Vinci, mudam também as cores e as relações entre claro e escuro, pois na
pintura com perspectiva desenvolve-se inevitavelmente uma maior função da luz sobre os objetos e as pessoas.
O quadro é “iluminado” como se fosse pela luz natural do sol, logo vemos o fundo mais claramente, a mesa, com
a proporção correta, e as linhas que convergem para o centro do quadro, onde colocamos o foco de nosso olhar,
está a figura de Jesus.
Vejamos algumas pinturas dos artistas que citamos para prestarmos atenção à perspectiva e como a imagem é
formada, buscando uma maior aproximação com a “realidade”, a forma como vemos o mundo. Perceba como se
dá a luz nos quadros, como os pintores criam estratégias para que a cena “receba a luz natural”, como janelas
abertas, por exemplos. Atente para os detalhes, o que está à frente e atrás, como a cena é recortada, o que
aparece e o que é sugerido por não aparecer no quadro.
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Escola de Atenas (1510) - Rafael Sanzio.
Disponível em: <http://bit.ly/2jZJump>.
Acesso em: 15 de fev.2018.

Las Meninas (1656-1657) - Diego Velázquez. Disponível em:
<https://goo.gl/BSDsFh>. Acesso em: 15 de fev.2018.

Aula de Música (1662) - Johannes Vermeer
Disponível em: https://goo.gl/hM6FbC. Acesso em: 15 de fev.2018.
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Estas experiências ópticas na pintura tiveram grandes avanços ao longo dos séculos e foram essenciais para as
primeiras experiências com a câmera escura, que era um aparelho que simulava a formação da imagem no olho
humano e que foi uma das bases para a invenção da fotografia. Vejamos duas imagens abaixo, uma que mostra a
relação entre a câmera escura e o olho humano e outra com a fotografia. A câmera escura e a fotografia emulam
maquinalmente a mesma estrutura de formação de uma imagem em nossos olhos.
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Câmera Escura e o olho humano.
Fonte: Disponível em:http://bit.ly/2CCFQDm. Acesso em: 15 de fev.2018.

Fonte: Disponível em: http://bit.ly/2HDhKfx Acesso em: 15 de fev.2018.
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Logo, há uma clara relação entre a mudança da visão de mundo religiosa para a “humana”, que, através da perspectiva
nas imagens, representava um novo mundo, com novas ideias, novas relações sociais, econômicas, artísticas. A filosofia, as
artes, o trabalho, as cidades passavam por uma profunda mudança de paradigma no início da Modernidade.
Agora, comparemos as pinturas acima com uma fotografia, tirada no século XIX, ainda antes do cinema:
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Fonte: Disponível em: http://bit.ly/2EVeVbn. Acesso em: 15 de fev.2018.

Esta fotografia, de operários das fábricas inglesas no período da Revolução Industrial, no final do século XIX; mesmo que
bem diferente das pinturas, possui a mesma estrutura óptica que a perspectiva proporciona ao olho humano, como vimos
na pintura renascentista de Da Vinci, diferente da pintura do período medieval. A diferença é que agora esta imagem, via
fotografia, era mediada por uma máquina e não apenas uma ação artesanal humana.
Concluindo: nossa visão de mundo e a forma como o vemos através das imagens, mesmo tendo se complexificado ao longo
dos séculos, têem suas origens no Renascimento e no Humanismo europeus, dos séculos XV e XVI, no início da Idade Moderna
que através das evoluções tecnológicas, da pintura renascentista à fotografia aos brinquedos ópticos e ao cinematógrafo,
estruturam nosso olhar e as imagens que vemos até hoje.
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Você Sabia?
Cinema, audiovisual, imagens em movimento, áudio e vídeo
Você está percebendo que a todo momento usamos estas duas palavras para falar
de imagens em movimento: cinema e audiovisual? Por que houve esta mudança? Até a criação da
televisão, que se consolidou no mundo entre os anos 50 e 70, o cinema era o único espaço onde se
via imagens em movimento. Isto fez com que esta palavra significasse tudo que a envolve. Cinema
são os filmes. Cinema é a sala de cinema. O mesmo ocorre com a palavra filme. Filme é o filme
que vemos na tela, a história, a narrativa. E filme também era o suporte físico, o material que com
seus processos físicos e químicos permitiam vermos as imagens em movimento numa tela.
A chegada da televisão popularizou o uso do vídeo; as câmeras que não usavam película foram
ocupando tanto os espaços de trabalho, as televisões comerciais e a publicidade, quanto os
momentos de sociabilidade (as festas, casamentos, formaturas), e, claro, as expressões artísticas,
das artes plásticas aos filmes. Como a sala de cinema não é mais o único espaço de exibição
audiovisual, como as imagens e sons em movimento estão em diversos suportes e como o vídeo
com o vídeo digital, que hoje chamamos apenas de digital, tornou-se profissional, este é hoje o
formato que todos no mercado trabalham e a expressão “audiovisual” foi sendo utilizada como
forma de abarcar todos estes suportes, plataformas de exibição e novos formatos de captação.
Mas o importante é que estas expressões são utilizadas como sinônimos, nas escolas e nos cursos
de formação audiovisual como este que você está fazendo.
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Com a diminuição do uso do termo “Cinema” para estes cursos, não houve uma padronização
mundial de termos. Por isso que nos institutos federais, nas universidades públicas, nas faculdades
privadas, nos cursos livres, em oficinas, palestras, você encontrará uma diversidade de termos para
dizermos o mesmo: imagens e sons em movimento. A maioria dos cursos de cinema, radialismo,
rádio e TV tornaram-se “Audiovisual” pela abrangência do termo e, consequentemente, das
plataformas, janelas, espaços de exibição e postos de trabalho.
Os cursos possuem uma variada nomenclatura: cinema, audiovisual, produção de áudio e vídeo,
imagem e som, midialogia, comunicação social com ênfase em audiovisual, mas o que há em
comum para nós é o essencial: a formação de diversos profissionais que trabalham nos inúmeros
postos de trabalho que formam o complexo sistema da cadeia audiovisual: produção, distribuição,
exibição, preservação, crítica, formação técnica, formação de professores para uso em sala de
aula, pesquisas acadêmicas, políticas públicas. A obra audiovisual que vemos como espectadores só
está ali na nossa frente porque há uma cadeia produtiva imensa, que inclui aspectos econômicos,
sociais, políticos. Um sistema cada vez mais fragmentado, com formações específicas e que são
responsáveis para que nos cinemas, nas televisões, nos computadores, nos celulares, nos cineclubes,
nas mostras e festivais, vejamos imagens e sons em movimento.
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1.1. Os brinquedos ópticos, a invenção do cinematógrafo e os primeiros filmes: Lumière e Méliès

A revolução tecnológica da pintura para a fotografia é que agora não havia mais apenas a ação
humana, mas das máquinas. O cinema é fruto da Revolução Industrial. Uma máquina mediaria
o olhar humano, através de processos ópticos, graças aos avanços tecnológicos ocorridos pelo
crescimento das ciências no século XIX. Vejamos aqui alguns brinquedos ópticos, construídos antes
do cinematógrafo:
Lanterna mágica: https://youtu.be/1SqTVHN3Rak
Flipbook: https://youtu.be/z-_awsBWccg
Taumatrapo: https://youtu.be/39rFUJyvx_o
Zootropo: https://youtu.be/Esi0yX3zxkI
Praxinoscópio: https://youtu.be/j8LqmP-eg9M
Em todos estes exemplos, o que vemos é a tentativa de emular a imagem em movimento.
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Fonte: Disponível em: http://bit.ly/2GDox7B.
Acesso em: 14 de fev.2018.

Ou seja, a sessão do dia 28 de dezembro de 1895, foi uma data muito importante com certeza,
mas, para além de a marcarmos apenas como a “data do nascimento do cinema”, ela é, sobretudo,
a data que consolida o cinematógrafo, patenteado pelos irmãos Lumière, como o aparelho que
melhor conseguiu sintetizar os feitos e ganhos tecnológicos das pesquisas científicas sobre como
melhor se imprimir imagens em movimento durante todo o período que abarcou o século XIX.
Os primeiros filmes do cinema, dos irmãos Lumière,
eram, geralmente, cenas do cotidiano:
trabalhadores saindo de fábricas, um trem
chegando a uma estação, um café da manhã de
uma família. Filmes curtíssimos, de menos
de um minuto; as primeiras vezes que
vemos imagens em movimento filmadas na
história. Aqui podemos ver alguns filmes
dos Irmãos Lumière: https://youtu.be/
ZLe4iD31Sc8. Abaixo duas fotos de dois
filmes dos irmãos Lumière que já esboçam as
capacidades narrativas do cinema: os momentos íntimos
e os espaços coletivos.
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A saída dos operários da Fábrica Lumière (1895)
Disponível em: https://goo.gl/7qC9aR
Acesso em: 16 de fev.2018.
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O almoço do bebê (1895)
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=2tNzJyjqTps
Acesso em: 16 de fev.2018.

Neste dia, havia um mágico assistindo aos filmes. Ele se chamava Georges Méliès. Méliès era um ilusionista e quando
comprou uma câmera dos irmãos Lumière saiu por Paris filmando a cidade. Em um certo momento, a câmera parou porque
o filme havia acabado. Quando ele a ligou de volta, com um novo filme, percebeu, depois de assistir aos filmes feitos por
ele, que com o corte que houve, as pessoas, obviamente, mudavam de posição no quadro, havia uma descontinuidade. Ele
havia percebido a importância do corte e realizou, sem querer, uma trucagem.
Como era ilusionista, Méliès percebeu que ele
podia contar histórias mais longas que apenas a
duração de um plano, juntando os pedaços que
havia filmado separadamente. Ele criou filmes
de ficção. Por mais complexo que sejam hoje
estes termos, dizemos que os irmãos Lumière
contribuíram

na

criação

do

documentário

no cinema, pois eles filmavam o real sem
necessariamente intervenções dramáticas, e
que Méliès contribuiu para a criação do filme de
ficção. A câmera ainda continuava parada, sem
movimentos, sem a noção temporal e espacial
que teremos quando o cinema começar a contar
histórias a partir da exploração de suas principais
técnicas.
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Viagem à Lua (1902)
Disponível em: http://bit.ly/2BJBYnx.
Acesso em: 16 de fev.2018.

Méliès fez mais de 500 filmes! Hoje, infelizmente, muitos perdidos. Mas muitos também se salvaram. Méliès fez filmes de
ficção científica, de terror, de fantasia, até religiosos. Ele é considerado um dos grandes pioneiros da história do cinema
e foi inspiração de inúmeros cineastas e filmes. Um dos seus mais importantes trabalhos é uma das primeiras e grandes
ficções científicas do cinema, “Viagem à Lua”, produzido em 1902. Veja este clássico do cinema aqui: https://youtu.be/
adaeVLIkLbQ.
O filme “A Invenção de Hugo Cabret”, do cineasta norte-americano Martin Scorsese, de 2012, conta um pouco da história
deste cineasta que foi um dos primeiros que fez o cinema mostrar as suas capacidades narrativas.

1.2. Cinema mudo, cinema silencioso e suas características técnicas
Todo mundo já viu um filme ou, ao menos, algumas imagens do cinema mudo. Mesmo que, em sua maioria, assistir a estes
filmes seja uma tarefa de pesquisadores e estudiosos, os filmes mudos sempre são exibidos em retrospectivas, mostras,
reprises nos canais de televisão. Mas o cinema mudo era realmente mudo? Se considerarmos apenas a sincronia somimagem e a fala humana, sim. Mas o som de uma exibição de um filme não diz respeito apenas a estas características.
Quando exibidos, os filmes mudos possuíam orquestras, pianistas, organistas, bandas de música, que faziam a trilha sonora
ao vivo. No Japão, por exemplo, temos o benshi, uma pessoa que comentava o filme e dizia os diálogos das personagens.
No Brasil, nos anos 10, havia um gênero chamado “filmes cantantes”. Eram, geralmente, óperas filmadas nas quais os
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cantores e cantoras ficavam atrás da tela cantando ao vivo. Em toda exibição, eles e elas ficavam atrás da tela, cantando
sincronizando com sua própria imagem no filme. Ou seja, por este ponto de vista, os filmes mudos não eram mudos, suas
exibições eram eventos no qual o som sempre esteve presente.
Há filmes que possuíam suas próprias trilhas sonoras, como hoje é comum e à época nem tanto. Nos filmes de Charles
Chaplin, por exemplo, ele produzia, dirigia, atuava e ainda escrevia a música dos filmes. Os cinemas recebiam as partituras
que deveriam ser tocadas durante todas as exibições. Em muitos outros filmes, havia apenas indicações de tom, se era uma
comédia ou um drama, por exemplo, e muitas vezes os músicos improvisavam durante a exibição.
Outro fator importante também quando vemos um filme mudo e que a nossos olhos hoje soa cômico, é que os filmes mudos
são acelerados. A gente os vê e o tempo de uma ação que seria “normal” em um audiovisual de hoje, está mais rápida
no filme mudo. Por que isso acontece? A película era o suporte que a câmera de cinema captava o que filmava e, depois,
esta película era colocada em um projetor e exibida. Este foi o principal suporte do cinema durante todo o século XX. O
vídeo, que veremos na Unidade 4, já era usado desde os anos 70, mas a passagem para as câmeras digitais, domésticas e
profissionais, chegando até nossos celulares, foi se consolidando a partir dos anos 80 e 90, tendo se tornado, a partir dos
anos 2000, o principal formato de captação, distribuição e exibição audiovisual.
A película, como veremos um exemplo nesta Unidade, era um conjunto de quadros, de fotografias impressas que chamamos
de fotogramas. O projetor de cinema roda 24 destes fotogramas impressos na película a cada um segundo. Um importante
cineasta francês dos anos 60, que veremos na Unidade 3, Jean-Luc Godard, disse: “O cinema é a verdade 24 quadros por
segundo”, isto porque com a película não existia uma “imagem em movimento”, o que víamos eram 24 quadros fixos,
fotografias que eram exibidas a cada um segundo pela velocidade dos mecanismos do projetor. A brincadeira da frase de
Godard é que a “verdade” eram as fotografias, o que causava o movimento era uma ilusão de ótica. Tecnicamente falando,
então, sim, o cinema é uma ilusão, não existem “imagens em movimento”, o que há é uma ilusão de ótica causada pelo
projetor.
Este parâmetro, 24 qps (quadros por segundo) que chamamos de cadência foi fixado em 1929, historicamente junto
ao fim do cinema mudo. Antes desta data, os filmes possuíam uma cadência de 16 quadros por segundo, ou seja, havia
menos fotogramas exibidos a cada um segundo, logo, a ilusão ótica das imagens em movimento parecem a nossos olhos
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mais aceleradas. E é por isso que as ações de uma
personagem em um filme mudo parecem mais rápidas
que o “normal”.
E você já ouviu a expressão cinema silencioso? Esta
expressão, para designar o mesmo conjunto de
filmes, comumente, realizados a partir da invenção
do cinematógrafo, em 1895, até o final dos anos 20
(mesmo que haja filmes mudos realizados depois),
hoje é utilizada por estudiosos e acadêmicos. É um
período riquíssimo e há inúmeras pesquisas sobre os
mais diversos filmes deste período. Estudos sobre a
produção desses filmes, como eles eram realizados,
como eram os profissionais do cinema desta época,
todos os assuntos econômicos, filosóficos, estéticos
deste período. O século XX é o século do cinema,
quando ele é consolidado como um dos – senão o –
entretenimento mais popular em todo o mundo. E junto
a isso, sua importância estética, cultural, econômica
na sociedade é muito estudada. O Brasil aumentou
muito suas pesquisas sobre o cinema realizado no
país neste período e os grupos que pesquisam esta
temática resolveram adaptar o termo para a expressão
em inglês. Cinema silencioso vem de silent film, em
contraposição ao termo talking film, cinema falado.
Logo, esta expressão “cinema silencioso” é utilizada
tanto quanto a expressão “cinema mudo” e dizem
respeito ao mesmo conjunto de filmes.
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1.3. O Primeiro Cinema: produção e recepção do cinema no início do século XX. O cinema de atrações
e os princípios de uma gramática audiovisual
O cinema logo se tornou o principal entretenimento popular das populações mais pobres. A Revolução Industrial tinha
explodido nos países desenvolvidos da Europa e nos Estados Unidos durante o século XIX. As cidades tornaram-se maiores
e a população começou a ser mais urbana que rural. Os trabalhadores rurais tornaram-se proletários, trabalhando nas
fábricas e ocuparam as periferias das cidades. A eletricidade já tomava a organização da vida, sendo no trabalho, na rua ou
nos domicílios, e o cinema, no início do século XX, era mais uma atração popular, dentre diversas outras, que inundavam
as cidades.
Por isso, no seu início, o que convencionamos chamar de Primeiro Cinema, os filmes não tinham uma sala específica, como
ocorreu depois. Estes eram exibidos em feiras, vaudevilles, casas de espetáculos, circos, salões, exibições itinerantes.
Os filmes deste período, que podemos datar por volta de até mais ou menos 1905, são chamados hoje de “cinema de
atrações”. Por quê? Porque era o começo do cinema. Havia muita experimentação e novos formatos de se pensar as
imagens em movimento. Como vimos em Méliès, era possível fazer truques (trucagem) com a câmera; era possível cortar os
planos e juntá-los, criando a montagem; era possível até colorir a película e exibir um filme colorido à mão, décadas antes
da introdução da cor no cinema. Estes primeiros filmes apresentam a olho nu o que era o cinema fisicamente: todo plano é,
de certa forma, autônomo a outro, logo, o cinema é, essencialmente, descontínuo. Filmamos uma cena aqui e montamos
com outra filmada depois ou até antes. O que cria sentido é a montagem que também chamamos hoje de edição. E este
cinema estava ainda explorando as primeiras técnicas de como se contar histórias, não possuíam muitos parâmetros, era
um cinema de atrações.
Vejamos, como exemplo, este filme de Méliès, As Cartas Vivas, de 1905: https://youtu.be/rfKD68Q5_l0. Não há
necessariamente um drama. Méliès é diretor e ator, apresenta uma trucagem com as cartas que depois transformam-se em
pessoas. Ele não está interessando em contar uma narrativa como as que vemos hoje, com enredo e personagens. Ele está
estimulado a surpreender o público com os truques de montagem. Este é um dos filmes do primeiro cinema que foi um dos
grandes sucessos de público e exportado para todo o mundo.
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Mesmo assim, estes primeiros filmes contribuíram para estruturar o que chamamos de gramática audiovisual.
O que é uma gramática? É um conjunto de regras que regem uma língua e todos estudamos as da língua portuguesa desde
que entramos na escola. Somos alfabetizados pelas palavras e a elas damos sentido, nos comunicamos e construímos ideias
e visões de mundo. Assim como as palavras, as imagens também possuem sua gramática. O cinema era uma tecnologia nova
e foi, aos poucos, construindo e criando a sua própria gramática, que são as regras de como se contam histórias até hoje.
Estas regras foram responsáveis por definir o que chamamos de cinema clássico.
Neste sentido, um filme importante é “O Grande Roubo de Trem”, de 1903, realizado por um dos pioneiros do cinema
norte-americano, Edwin S. Porter. Primeiro vejamos o filme aqui: https://youtu.be/1pR_gE3Zww8.
Ainda temos os planos fixos sem movimentos de câmera, mas já temos uma história mais desenvolvida sendo contada.
Temos a transmutação de um gênero literário para o cinema: o faroeste. Temos um princípio de planos que juntos contam
uma história, trazendo, assim, uma continuidade. Temos duas histórias ocorrendo paralelamente, que são possíveis através
da montagem paralela. Estavam sendo criadas as bases da narrativa clássica.
A partir de 1905/1906 até o começo da Primeira Guerra, os nickelodeons organizam a exibição de cinema em salas específicas,
e as técnicas narrativas são melhor desenvolvidas. Há filmes mais complexos, logo, todo o sistema de produção também
cresce. Inicia-se uma melhor organização da produção, distribuição e exibição de filmes. Constrói-se maiores hierarquias
de produção, os postos de trabalho e suas diferenças na produção de um filme tornam-se mais claros. É um período de
transição que contribuirá para que as convenções da montagem e das técnicas da gramática audiovisual se consolidem e
desenvolvam o cinema clássico. Há uma maior codificação desta linguagem e, assim, um uso mais aprimorado na arte de
se contar histórias audiovisualmente.
E, agora, os longas-metragens, exatamente por demandarem mais aprimoramento, mais produção e uma melhor ocupação
da programação das salas exclusivas de cinema, seriam, então, o foco.
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Você Sabia?
A Primeira Guerra Mundial e a mudança da hegemonia francesa para a norteamericana no mercado mundial.
Como vimos, o cinema cresceu e se expandiu em seus primeiros momentos a partir
da produção europeia, mesmo que nos Estados Unidos já houvesse, no mesmo período, também
uma intensa produção. Mas a produção norte-americana não foi sempre hegemônica nas salas de
cinema e televisões de todo o mundo, como vemos hoje em dia.
Estes primeiros filmes, como vimos, exibidos em feiras, circos, nos espetáculos de vaudeville,
eram, sobretudo, franceses. A empresa Pathé Fréres (Irmãos Pathé) era uma das responsáveis por
grande parte dos filmes exibidos, não apenas nos Estados Unidos, mas também no Brasil e em todo
mundo.
Dois principais fatores contribuíram para essa mudança de hegemonia: 1) as campanhas norteamericanas (realizadas conjuntamente entre o governo e os novos empresários do cinema) que
atentavam para a falta de moralidade dos filmes franceses, contrários aos considerados bons
costumes norte-americanos. E mesmo que este argumento tenha sido o utilizado por diversas
associações religiosas e sociais, o que estava por detrás disso, era uma conquista do mercado
interno norte-americano, que estes novos empresários, apoiados pelo governo, queriam promover,
tirando os filmes franceses do país; 2) a Primeira Guerra Mundial.
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A Primeira Grande Guerra (1914 – 1918) abalou grande parte da economia europeia. A guerra se
deu em seu território. O alto número de mortes deste conflito e a destruição dos países legou à
Europa, durante este período, um baixíssimo nível de expansão econômica, sendo recuperado
apenas após a guerra.
Assim, estes empresários do cinema norte-americano foram responsáveis pela construção de um
distrito na cidade de Los Angeles, no estado da Califórnia, nos Estados Unidos, onde se alojaram
as principais empresas do ramo cinematográfico, expandindo a produção e abarcando os espaços
de exibição nas salas de cinema de todo o mundo até os nossos dias, ocupando muito mais espaço
que os cinemas dos próprios países. Era o início de Hollywood.
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1.4. As salas de cinema e os longas-metragens: os princípios do cinema clássico
O cinema agora era o entretenimento de todas as classes. Com as salas específicas para a exibição de filmes, os novos
públicos pediam também histórias mais longas, mais complexas. É neste período que a narrativa clássica se consolida a
partir do desenvolvimento de sua gramática.
Assim como vimos no filme O Grande Roubo de Trem, a narrativa clássica é
aquela história que acompanhamos como um mundo à parte do nosso. É uma
janela para um outro mundo no qual nos inserimos olhando e acompanhando
aquela narrativa. Aquela história contada daquele jeito nos transmite, como já
comentamos, uma impressão de realidade. Há, como no teatro, uma “quarta
parede”, que entre a largura, a altura e a profundidade, é aquela tela a qual
olhamos e que faz com que “suspendamos a realidade” e assistamos aquelas
imagens como se elas fossem colocadas ali naturalmente. Não vemos a produção,
a preparação anterior e não percebemos a descontinuidade do filme, já que
vemos uma projeção acelerada 24 quadros por segundo, impressa quadro a
quadro em uma película, cuja velocidade do projetor se mostra a nossos olhos
como uma ilusão do movimento.
E esta relação com o movimento é o que permitiu ao cinema encontrar uma das
suas maiores qualidades e o que nos espanta e emociona até hoje: a manipulação
do tempo.

Exemplo de uma película de um filme 35mm
Disponível em: http://bit.ly/2HBSxlX.
Acesso em: 16 de fev.2018.

A montagem paralela, que falamos, é um exemplo disso. Duas ações acontecem
de forma simultânea. Através dos cortes, sequência após sequência, temos a
percepção de que essas ações estão acontecendo ao mesmo tempo. Nenhuma
outra técnica artística faz isso desta maneira. A literatura tem seus saltos
temporais, o teatro também, mas apenas o cinema nos “mostra” o tempo.
Sendo assim, podemos dizer que o cinema, mesmo não debatendo isso como
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assunto, é a arte que nos faz perceber quão complexa é a questão do tempo, tão debatida por filósofos, físicos, escritores,
poetas.
E como a decupagem clássica opera no sentido de deixar em suspenso todo este processo de feitura de um filme, apresentando
uma narrativa que é uma janela para outro mundo?
A decupagem clássica foi organizada por diversas técnicas que os filmes experimentaram e que acabaram consolidando a
gramática clássica.
Vejamos rapidamente as principais:
Planos: Como vimos, os primeiros filmes, ao final do século XIX, eram geralmente um plano geral aberto no qual
toda a ação acontecia. O cinema dos primeiros anos do século XX já evoluíra criando diferentes tipos de planos para se
contar diferentes histórias. Além do Plano Geral, temos os seguintes planos: (i) o Plano Médio ou de Conjunto, que é plano
focado nos elementos que estão envolvidos na ação entre pessoas e cenário; (ii) o Plano Americano, no qual as pessoas são
cortadas da cintura para cima; (iii) o Primeiro Plano, ou close-up, enquadrando os rostos das personagens. Esta distinção
dos planos contribuiu para a dinâmica das cenas, alternando pontos de vista e contribuindo para a impressão de realidade
dos filmes.
Movimentos de câmera: Os planos parados do início do cinema, que costumamos chamar de “teatro filmado”,
passam a construir uma noção espaço-temporal mais complexa. Os cineastas começam a colocar a câmera sobre trilhos,
temos então um deslocamento da câmera, um movimento que chamamos de travelling. O foco pode passar de uma
pessoa a outra, de uma ação a outra sem cortes. Ao mesmo tempo, a câmera pode girar em seu próprio eixo e produzir
uma panorâmica. Depois, com a evolução tecnológica, teremos o uso de câmeras na mão e a invenção do steadycam, por
exemplo. Os movimentos de câmera estão sempre a serviço da narração e cada filme tem a sua forma de realizá-los.
Eixo da câmera e a regra dos 180°: Quando você assiste um filme, uma série, uma novela, você vê as pessoas
dialogando dentro de uma casa, por exemplo. A câmera faz um plano fechado do rosto de uma pessoa, depois corta e vai
para outra. Isto nos parece muito natural, intuitivo até, pois não estranhamos que aquelas pessoas estão conversando,
mesmo que haja cortes. Preste atenção no esquema abaixo:
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Fonte: Disponível em http://bit.ly/2CeJQ1x. Acesso em: 16 de fev. 2018.

Veja que há uma linha imaginária que forma os 180° e que as duas câmeras filmando cada pessoa de um diálogo não
ultrapassam esta linha. Quando isto ocorre, há uma quebra de eixo, como se diz, e confunde o olhar de quem assiste.
Logo, o eixo da câmera e a regra dos 180°, são uma técnica fotográfica que fornece à história a ilusão de realidade que a
narrativa clássica proporciona. Veremos na Unidade 03, como os cineastas modernos buscaram, através da quebra do
eixo, interromper a linearidade do cinema clássico.
Atuação: Nos primeiros filmes, dificilmente, os espectadores sabiam dos nomes dos atores e das atrizes. No cinema de
atrações, os filmes contam histórias rápidas; muitos são experimentos com a câmera ou imagens documentárias do cotidiano.
A complexidade das narrativas e o aprimoramento da linguagem clássica exigiam dos atores maior dramaticidade. Logo,
este tipo de atuação favorece um maior processo psicologizante de identificação entre os espectadores e atores o qual
ainda persiste até hoje. Chamamos de mimese (do grego mimesis que quer dizer imitação) a interpretação que busca uma
imitação do real e que ocorre dentro de uma diegese, que é o mundo da ficção e que comporta todos estes elementos. Por
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isso que para diferenciar o “tempo de um filme” do “tempo real”, utilizamos a expressão “tempo diegético”, que é a ilusão
de realidade proporcionada pelo mundo ficcional da narrativa.
Temos, assim, os primeiros passos do star system que melhor veremos na Unidade 02, mas que aqui já finca suas raízes.
Mary Pickford, Douglas Fairbanks, Lilian Gish, dentre muitos outros e outras, iniciaram esta tradição que é um dos pilares
do sistema hollywoodiano e de todos os lugares onde há uma indústria de produção audiovisual, vide o caso da telenovela
brasileira e de todo o aparato de informações sobre a vida íntima de atores e atrizes que inundam o imaginário das pessoas
quando os veem nas telas.
Gêneros: Os gêneros já existiam desde o início do cinema e são oriundos da literatura e do teatro. As comédias,
os melodramas, o terror, os faroestes, os filmes de ação e espionagem, os filmes épicos, os religiosos, ou seja, os gêneros
cinematográficos advém, em sua origem, de outras linguagens. Incorporados ao cinema, criaram suas próprias estratégias
audiovisuais de como se contar uma história de acordo com cada gênero. Os gêneros contribuem para a identificação e
fidelização do espectador. Quando uma pessoa vai ver um filme de um gênero específico, já sabe o que encontrar. Anos de
consumo na literatura e no cinema codificaram as características principais de cada gênero. Logo, o gênero é também um
pilar essencial para a formação da indústria, pois facilita a quem assiste conhecer de antemão suas principais características
e melhor se envolver com a história.
Metragem: Metragem é o tempo do filme. A narrativa clássica convencionou sua metragem mais ou menos em um
período entre uma hora e meia e duas horas, mesmo que, obviamente, você tenha filmes maiores e menores. Os primeiros
filmes eram curtas-metragens e são o principal formato utilizado para a formação audiovisual nas escolas, por exemplo.
Queremos que você preste atenção no fato de que este formato de longa-metragem também não foi escolhido ao acaso.
Ele se mostrou o melhor formato para a vinculação da gramática clássica. Tanto que o senso comum confunde filme com
uma ficção de longa-metragem de quase duas horas. Mas este é apenas um tipo de metragem e de filme. Temos curtas,
médias, longas-metragens. Ficções, documentários, filmes experimentais. Com a televisão, tivemos novos formatos, como
as narrativas seriadas. As séries hoje são um importante meio de produção de narrativas audiovisuais e possuem diversas
metragens e estão tanto nas televisões abertas e a cabo quanto nos vídeos sob demanda, como o das empresas Netflix e
Amazon, que veremos na Unidade 04. Em comum, há este elemento que é o tempo do filme de ficção de longa-metragem;
este aspecto foi importante historicamente para a consolidação da narrativa audiovisual clássica como a preponderante.

35

Montagem: Todos estes elementos se encontram na montagem clássica. Também
chamamos esta montagem de “invisível”, pois ela tem como função, articulando os
elementos acima, criar uma ilusão de continuidade narrativa para que nos identifiquemos
com a história. Usemos um exemplo tão comum nos filmes do período: em um faroeste,
os bandidos raptam a mocinha e a amarram na linha do trem enquanto esperam o
dinheiro do resgate em uma cabana um pouco mais distante. O herói, revoltado, corre
para salvar a mocinha. Ele encontra a cabana, troca tiros com os bandidos e os mata.
Primeiro, temos um plano conjunto de todos, depois vemos imagens dos rostos de
cada um em close, depois os planos detalhes das armas, o clima é de suspense, a
música aumenta, vemos os tiros e o herói mata os bandidos em um plano de conjunto.
Mas é preciso salvar a mocinha. Temos uma montagem paralela: ao mesmo tempo que
o trem está chegando e pode matar a mocinha, o herói pega seu cavalo e sai trotando.
Trem – corte – herói no cavalo – corte – close da mocinha (que já é uma nova estrela
do cinema e a reconhecemos pelo close). O espectador se angustia, sabe que o trem
nunca passará por cima da mocinha, mas suspende a realidade em prol da identificação
que a narrativa clássica proporciona. O herói chega e salva a mocinha segundos antes
do trem passar. Close do beijo dos dois astros do cinema, sendo este filme o décimo que
eles fazem juntos e o público já reconhece o casal. Fim.
Este pequeno e simples exercício de roteirização pode ser identificado em inúmeros
filmes, mesmo que com histórias diferentes; este modelo foi sendo aperfeiçoado
como a gramática da decupagem clássica, apresentando uma obra audiovisual como
uma narrativa que acontece por si só e que participamos acompanhando-a, através da
invisibilidade que a montagem produz a nós, não revelando a essencial descontinuidade
da produção de um filme.
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Um cineasta muito importante neste período é o norte-americano David Wark Griffith. Ele não inventou todas estas técnicas
que se organizaram como a decupagem clássica. Todas as invenções e práticas técnicas foram se dando processualmente,
por diferentes cineastas e filmes, sendo que em alguns momentos da história chegamos a algumas sínteses. O cinema de
Griffith é uma delas. Influenciado pela literatura realista do final do século XIX, como a de Charles Dickens, Griffith foi
um dos cineastas que melhor aperfeiçoou estas técnicas nos primeiros longas-metragens e contribuiu para consolidar este
formato do longa e a montagem invisível e paralela como as principais características do cinema durante grande parte de
sua história. Filmes como “O Nascimento de Uma Nação” (1915) e “Intolerância” (1916) são marcos na consolidação da
decupagem clássica e influenciaram grande parte da produção de cinema desde então.
Esta linguagem, que hoje chamamos de
clássica, continua sendo a linguagem
audiovisual da grandíssima parte dos filmes,
séries e outros formatos audiovisuais que
vemos até hoje, quase se confundindo
com o que o senso comum acredita ser o
audiovisual, como dissemos anteriormente.
Somos alfabetizados audiovisualmente
pela linguagem clássica. Mas em muitos
momentos da história do cinema, podemos
observar que esta não era a única maneira
de se pensar e fazer filmes.
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Intolerância (1916)
Disponível em: http://bit.ly/2onaVGa.

1.5. As vanguardas europeias e as novas teorias do cinema: expressionismo alemão, impressionismo
francês, surrealismo, montagem soviética
A palavra vanguarda vem do francês avant-garde, oriunda do meio militar. Usada nas guerras, remetia aos soldados que
ficavam na linha de frente, o que era extremamente perigoso e se necessitava muita coragem, pois eventualmente corriam
mais risco de morte. E é isso que a arte de vanguarda é: uma arte corajosa que combate os modos tradicionais, as técnicas e
ideias consolidadas e naturalizadas das linguagens hegemônicas e clássicas. A arte de vanguarda contribui experimentando
novas formas de se fazer arte. Ela nos mostra que a arte não precisa ser toda igual, que se pode fazer e pensar arte de
diversas maneiras.
Quando acabou a Primeira Guerra, os países da Europa estavam destroçados. Era preciso energia e força para sair de uma
situação dolorosa e de calamidade. Era preciso reconstruir as cidades, os países. Era preciso reconstruir outro mundo. Era
preciso reconstruir a arte.
No final do século XIX até os anos 20 do século XX, temos movimentos nas artes plásticas, no teatro, na literatura, na
música que são chamados de vanguarda. No cinema, os anos 20 são considerados um marco na história do cinema neste
sentido. Já havia um acúmulo de técnicas, experiências e filmes que permitiam à linguagem buscar novos meios de se
expressar; acúmulo este que permitiu as primeiras reflexões teóricas sobre o cinema.
Em 1923, foi publicado o texto Manifesto das Sete Artes e Estética da Sétima Arte, do teórico e crítico de cinema italiano
Ricciotto Canudo. É neste texto que se começa a chamar o cinema de “sétima arte”, pois esta nova linguagem combinaria
todas as seis artes anteriores e que hoje classificamos como: música (som); artes cênicas (teatro, dança) (movimento);
pintura (cor); escultura (volume); arquitetura (espaço) e a literatura (palavra).
Assim, o cinema se incluía como uma expressão artística. Não apenas um entretenimento popular, mas uma linguagem
estética que poderia expressar valores poéticos e ideias. As vanguardas, mesmo com suas diferenças, possuem em comum
o combate ao realismo naturalista da imagem que estava estabelecendo as gramáticas e regras que constituíram o cinema
clássico.
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Dessa forma, o que os movimentos de vanguarda no cinema querem provocar é exatamente a forma da imagem em
movimento. A linguagem da decupagem clássica com sua montagem invisível, que se fincou em Hollywood, e ainda é hoje
o modelo preponderante na maior parte das imagens audiovisuais que vemos, não são “naturais”, são realizações bem
determinadas em suas características no tempo e no espaço e possuem atrás de si uma visão de cinema e uma visão de
mundo, relembrando a frase do cineasta François Truffaut na introdução.
Sendo assim, comentaremos as principais características de 3 dos mais importantes movimentos de vanguarda no cinema
e nos deteremos um pouco mais em um: a montagem soviética.
Expressionismo alemão: A Alemanha havia perdido a I Guerra e havia uma visão pessimista sobre o ser humano e o mundo
naquela sociedade. Esta visão já vinha de antes da guerra, quando o Expressionismo aflorou nas artes plásticas e na literatura
e já sentia o lado sombrio que a Revolução
Industrial trazia às cidades, empobrecendo
a classe proletária. Após a guerra, esta visão
aparece no cinema. Muitos dos filmes, hoje
considerados clássicos, tais como: O Gabinete
do Dr. Caligari (1920), de Robert Wiene; O golem
(1920), de Paul Wegener; Nosferatu (1922) de
F. W. Murnau; Mabuse (1921), A morte cansada
(1921) e o grande clássico Metropolis (1927) de
Fritz Lang, dentre muitos outros, compõem,
dentre suas diferenças, histórias e temáticas
fantásticas, ou seja, não naturalistas, e, em
seu conjunto, denominaram o Expressionismo
alemão no cinema.
As imagens do expressionismo alemão são
estilizadas no sentido de buscarem uma
deformação do real, e não sua impressão de

O Gabinete do Dr. Caligari (1920)
Disponível em: http://bit.ly/2EKXnvc Acesso em: 16 de fev.2018.
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realidade. Por isso, as fotografias destacam os contrastes entre o preto e o branco e os efeitos de sombra e luz, com
tendências à abstração, trazendo-nos, assim, os primeiros elementos dos filmes de terror. Não à toa, muitos técnicos e
diretores do Expressionismo imigraram para Hollywood e foram muito importantes para a consolidação deste gênero.
O irracionalismo e o sobrenatural, em narrativas ambíguas, com personagens “demoníacas”, mostravam a visão perturbada
da Alemanha no pós-guerra. Elementos estes que muitos autores lerão como um prenúncio da adesão popular ao nazismo,
mas que, mesmo assim, guardam nos filmes inúmeras leituras com a qualidade de nos fazer confrontarmos com o lado
sombrio da alma humana.
Impressionismo francês: Fato muito importante para a constituição do impressionismo francês foi a instituição de uma
cultura cinematográfica. O cinema, aos poucos, começou a ser estudado, pesquisado, teorizado, pensado. As revistas de
cinema e os cineclubes uniram intelectuais que queriam compreender o cinema como uma linguagem artística.
O já citado teórico Ricciotto Canudo e o
cineasta e crítico Louis Delluc iniciaram
reflexões que tomaram o cinema durante toda
sua trajetória: o que é o cinema? Ou seja, qual
é a sua especificidade? O que o faz diferente
das outras artes, mesmo integrando-as todas,
como Canudo cunhou: a “sétima arte”?
Os impressionistas no cinema buscavam o ideal
de um cinema puro, pois era preciso pensar
e produzir filmes a partir de uma busca pelas
possibilidades de um discurso que pudesse
ser apenas realizado pelo cinema. No caso do
impressionismo francês, esta busca se dava
principalmente em relação à fotografia.
A concha e o clérigo (1928), da cineasta Germaine Dulac. Disponível em: http://bit.ly/2HD1cEL.
Acesso em: 16 de fev.2018.
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Além de Delluc, temos cineastas importantes como Germaine Dulac, Jean Epstein, Abel Gance, Marcel L’Herbier. Seus
filmes, produzidos neste período, são mais visuais que narrativos. A tentativa era fugir do drama, da história contada como
janela do real e explorar as potencialidades das imagens em si. Logo, os filmes impressionistas possuem poucos intertítulos
explicando a história; as fotografias são menos figurativas, mais plásticas, há mais manipulação fotográfica: sobreimpressões,
diminuição e aumento da velocidade, deformações ópticas, planos subjetivos. Desta forma, os impressionistas buscavam
esteticamente essa especificidade.
Surrealismo: O surrealismo é muito conhecido na área das artes plásticas. As telas de Salvador Dalí ou René Magritte são
populares até hoje. Mas este movimento foi muito importante também em outras linguagens. O Manifesto do Surrealismo
(1924) foi escrito pelo poeta francês André Breton. No cinema, temos um grande marco que é o filme O cão andaluz (1929),
dirigido pelos espanhóis Dalí e Luís Buñuel, sendo que este último depois se tornou um importante cineasta do cinema
moderno. Diferente do impressionismo francês e do expressionismo alemão, o surrealismo sempre se rogou um caráter
internacionalista; seus integrantes são poetas,
pintores, escritores, cineastas de diversos
países. O cinema era uma linguagem durante o
cinema mudo que prescindia das palavras, logo,
das línguas. Ele possuía a sua própria língua,
desta forma, o cinema mudo também foi, para
muitos cineastas e teóricos, a utopia de uma
linguagem integradora e internacionalista, uma
linguagem que qualquer pessoa de qualquer
país pudesse compreender.
Influenciado pela psicanálise de Sigmund
Freud e a publicação da obra “A Interpretação
dos Sonhos”, de 1900, o surrealismo busca as
imagens oníricas, dos sonhos incontroláveis
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Um cão andaluz (1929) Disponível em: https://goo.gl/3pJVyh Acesso em: 16 de fev.2018.

pela racionalidade, mas constituintes de nossas subjetividades. Nossa racionalidade convive com o nosso inconsciente e
nossa consciência não é a responsável por todos nossos atos. Esta é a grande descoberta freudiana. Por isto, as imagens,
tanto das pinturas quanto dos filmes, são desconexas, simbólicas, podendo ter vários significados e buscam retratar o que
nossa consciência busca esconder: a sexualidade, a violência, a confrontação com a normatização da vida que a todos
subjuga e a quebra de tabus.
Por mais que não figure mais como uma escola estética, o surrealismo influenciou profundamente inúmeros artistas. Na
contemporaneidade podemos citar o cineasta franco-chileno Alejandro Jodorowsky e o cineasta norte-americano David
Lynch, com suas narrativas pouco usuais, não-lineares, flertando com o absurdo e transgredindo a lógica.
Construtivismo russo e as teorias das montagens: A Rússia durante a Primeira Guerra também sofreu enormemente suas
consequências. A fome se alastrava pelo país do czar Nicolau II. Grupos socialistas se organizavam já há tempos para impor
um outro tipo de governo. Em 1917, temos a Revolução Russa sob o comando de Vladimir Lenin, Leon Trotsky e muitos
outros, instaurando o primeiro governo proletário de longa duração da história ao derrubarem o regime do czar. A Rússia
torna-se União Soviética e se iniciam inúmeras transformações políticas, sociais, econômicas, culturais, artísticas. Há uma
nova arte russa surgindo na poesia, nas artes plásticas, no teatro e no cinema.
O construtivismo russo no cinema recusava de antemão a mimese realista que buscava representar o real da decupagem
clássica. Propunham que todo filme é um discurso e, neste caso, é uma construção histórica do homem. Um filme é
um discurso ideológico, mesmo quando este não se apresenta de forma clara. O grande problema do cinema clássico
hollywoodiano é exatamente porque ele é um discurso ideológico e nunca se apresenta como tal. Assim, teóricos e cineastas
russos buscavam, dentro do debate sobre qual é a especificidade do cinema nas vanguardas, descortinar a importância
essencial da montagem na formação dos discursos fílmicos.
Lev Kuleshov, professor, teórico e cineasta russo, criou um simples experimento que ficou conhecido no mundo todo para
demonstrar a força da montagem. Este experimento levou o nome de Efeito Kuleshov. Ele filmou um ator vendo três
diferentes cenas: um prato de comida, uma criança falecida e uma mulher deitada. Quando as pessoas assistiram a estas
cenas em sequência, opinaram que o ator era excelente em sua atuação porque a cena de seu rosto logo após o prato de
comida transmitia fome, após a criança falecida, transmitia dor e após a mulher deitada, transmitia desejo. A questão é
que era a mesma imagem após cada uma das outras três. A imagem era a mesma! O que dava sentido era nosso olhar após
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a montagem, ou seja, a junção entre dois ou mais planos. Kuleshov até criou uma equação: A + B = C, isto é, uma imagem
(A), após outra imagem (B), cria um terceiro sentido (C) que quem percebe é quem assiste. Veja aqui o famoso Efeito
Kuleshov: https://youtu.be/4vxzb52Yg24.
A partir destas reflexões teóricas e práticas da montagem, surge um dos maiores cineastas da história do cinema, tanto
por sua reflexão teórica, quanto por seus filmes. Sergei Eisenstein é um daqueles cineastas que revolucionou a linguagem
do cinema e um dos mais importantes de sua história. Seus filmes, principalmente dos anos 20, são obras que dialogaram
intensamente com os eventos da Revolução Russa e que apresentaram um projeto de montagem como nunca antes visto.
Eisenstein criou diversas teorias da montagem. Em comum há busca de contrapor a montagem ilusionista da continuidade
clássica por uma montagem intelectual que evidenciasse os efeitos da junção entre os planos. Em filmes essenciais da
história do cinema, como A Greve (1925), O Encouraçado Potemkin (1925) e Outubro (1927), ele criou cinco métodos de
montagem: métrica; rítmica; tonal; atonal; intelectual.
Mesmo em suas diferenças, o importante é que para Eisenstein o conflito entre os planos, o choque entre imagens
proporcionado pela montagem é o que traria novos sentidos e o que demonstrava a potência revolucionária da montagem
para o discurso fílmico.
Vejamos este exemplo. Na sequência final do filme A Greve vemos um violento confronto da polícia do czar e os trabalhadores
que estavam fazendo greve. Eisenstein, na montagem entre os planos, introduz cenas de gado sendo abatidos em um
frigorífico. Estas imagens, aparentemente desconexas, criam outros sentidos, diferentes metáforas e nos induzem a refletir
comparando-as.
Vejamos esta sequência aqui: https://www.youtube.com/watch?v=VD40vLjRaNA&t=1856s
Outro importante cineasta deste período, o documentarista Dziga Vertov, com a obra O Homem com a Câmera (1924),
influenciou documentários em todo mundo, com sua montagem inovadora e metalinguística. O homem com a câmera
filma as ruas, as pessoas, os espectadores, filma a própria câmera. Este documentário, que é uma crônica da Revolução
Russa, filmava o novo ser humano que surgia e o mundo a seu redor. O documentário de Vertov, ao mesmo tempo que nos
apresenta o mundo, não esconde os artifícios da linguagem cinematográfica e critica suas ilusões.
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O cinema dos anos 20, na União Soviética, é considerado seu período revolucionário e foi um dos mais importantes da
história do cinema. Após os anos 30, com a subida de Josef Stálin ao poder, a Revolução Russa toma outros rumos e
direciona um único modo de se fazer arte no país: é o realismo socialista que tornou-se a política cultural da União
Soviética, restringindo temas e formatos dos filmes ao o que os dirigentes do Estado acreditavam ser o que a arte deveria
mostrar sobre a Revolução. Ao não se enquadrarem, muitos artistas sofreram censura, se exilaram, foram assassinados ou
se suicidaram, trazendo, consequentemente, um período de pouca inovação e pensamento teórico ao cinema russo. Mas a
montagem dos filmes soviéticos dos anos 20 marcou profundamente o modo de se pensar e se fazer filmes.

O cineasta russo Sergei Eisenstein
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O Homem com a Câmera (1929)
Disponível em: http://bit.ly/2onXxBK.
Acesso em: 16 de fev.2018

Você Sabia?
As comédias e as animações
O ser humano é o único animal que ri, disse o filósofo grego Aristóteles. E as
origens da comédia se dão justamente nas festas em louvor ao deus Dioníso,
na Grécia Antiga, o deus que simboliza os ciclos vitais da vida, o deus do
teatro e do vinho. Foram nestes rituais dionisíacos no século V a.C. que
as pessoas usavam as hoje famosas máscaras do teatro: a da tragédia e da comédia e que depois
foram incorporadas ao teatro grego representando estes gêneros. A própria palavra comédia vem
do grego komoida, que quer dizer um espetáculo divertido, uma festa. Na Grécia, ainda, temos um
dos grandes primeiros dramaturgos da comédia, Aristófanes, levando a uma grande tradição que
passa por essenciais nomes do teatro moderno, como Shakespeare e Molière, até o nosso Ariano
Suassuna, que escreveu O Auto da Compadecida, que depois virou um filme de sucesso no Brasil.
No cinema, desde os irmãos Lumière, já temos a comédia como gênero cinematográfico, mas é no
auge do cinema silencioso, durante os anos 20, que temos os grandes nomes e filmes, é quando
aparecem Charles Chaplin, Buster Keaton e Laurel & Hardy (O Gordo e o Magro). Depois, no cinema
falado, temos a introdução dos diálogos e uma enorme diversidade e subgêneros nas comédias até
hoje.
Podemos dizer que a comédia desloca a lógica do mundo. Rimos porque aquela ação ou fala não é
realizada normalmente naquele contexto. Rimos porque o humor desloca, subverte, reinventa a
realidade. Rimos porque somos humanos. É por isso que até hoje as comédias são tão populares.
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Populares também são as animações e os filmes infantis. Vemos que desde o início da produção de
filmes, as técnicas de animação já eram utilizadas, sendo o grande momento os desenhos animados
de Walt Disney, nos anos 30, com a criação de personagens hoje clássicos como o Mickey Mouse.
A companhia Disney, do mesmo nome de seu criador, produz filmes até nossos dias, como você
deve conhecer, mas também, a produção de animação hoje em dia, que não apenas se restringe
ao público infantil, é bem diversa, possuindo grandes polos de produção em diversos países, como
o Canadá, por exemplo.
No Brasil, a animação “O Menino e o
Mundo”, de 2013, do diretor Alê Abreu
disputou o Oscar de Melhor Animação
de 2016 e ganhou diversos prêmios no
mundo todo, como, por exemplo, o
de melhor filme de longa-metragem
no Festival de Cinema de Animação
de Annecy, na França, um dos maiores
festivais de animações do mundo.
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O Menino e o Mundo
Disponível em: http://sesc.ms/index.php/sescdourados-exibe-o-menino-e-o-mundo-para-a-criancada/

1.6. O fim do cinema silencioso e a introdução do cinema sonoro
O audiovisual nunca parou e nunca parará de evoluir tecnologicamente. Hoje em dia vemos audiovisual em multiplataformas
se transformando e se recriando a todo instante. No final dos anos 20, o cinema já era considerado, ao mesmo tempo, o
grande entretenimento popular e um espaço de criação artística, com uma linguagem e inúmeras experiências que os
novos filmes traziam.
Este período de explosão das vanguardas não se restringe apenas aos movimentos que estudamos. Há filmes que buscam
inovações da linguagem em todos os lugares. As pesquisas estéticas são enormes. Temos um marco que é A Última Gargalhada
(1924) de Murnau, na Alemanha, que é o primeiro filme a não ter intertítulo algum. Ou seja, o cinema chegou a um grau de
sofisticação tão profundo que suas narrativas já independiam de qualquer explicação extrafilme. As imagens se mostram e
as compreendemos. Os filmes criavam estratégias para que se contassem histórias sem palavras.
Daí vem a utopia, que comentamos, das vanguardas em busca de um “cinema puro”. Puro porque não era necessária
nenhuma explicação que não fosse pela própria imagem. Conseguimos imaginar hoje um filme que não se explique pelas
palavras ditas pelas personagens? Temos algumas produções, alguns cineastas, filmes experimentais. Às vezes, algum fica
mais em evidência, como a produção francesa O Artista (2011), filme mudo que ganhou o Oscar de Melhor Filme em 2012.
Um fato raríssimo uma produção não-norte-americana ganhar o prêmio cujo intuito é consagrar os filmes que ela mesmo
produz.
Voltando a exemplos fora dos movimentos de vanguarda, mas de experimentação estética no cinema mudo, temos, no
Brasil, o filme Limite (1930), de Mário Peixoto. Em Hollywood, temos cineastas imigrados como o alemão Murnau, que
citamos anteriormente, que dirigiu o clássico Aurora (1927), e cineastas norte-americanos como King Vidor, com A Turba
(1928); são filmes que buscaram novas formas de se contar histórias no cinema no período silencioso.
Logo, foi um período riquíssimo de pesquisas e experiências estéticas. Debates sobre qual sua especificidade e sobre as
inúmeras possibilidades da imagem em movimento. Mas já em 1927, é exibido “O Cantor de Jazz”, considerado o primeiro
filme com o som sincronizado. Esta transformação tecnológica teve um impacto profundo nas produções, nos equipamentos,
nas narrativas, na estética dos filmes.

47

Muitos cineastas se colocaram contra o fim do cinema silencioso de diversas maneiras. Chaplin, por exemplo, dizia que
seu personagem, O Vagabundo, não poderia falar, porque ele expunha sentimentos que eram universais e que se ele
falasse, quem não falasse a sua língua não, entenderia. Os cineastas russos Eisenstein, Pudovkin, Alexandrof, por outro
lado, escreveram o “Manifesto do Som”, não se colocando contra o som no cinema, mas a sua sincronia com a imagem. A
sincronização som-imagem torna o cinema inevitavelmente mais “realista”, próximo do teatro e, no entender deles, menos
“intelectual”, no sentido de se produzir ideias através do específico da montagem, como vimos no formalismo russo.
Inevitavelmente, o cinema falado ganhou todo o mundo. Precisou-se de alguns anos para os cinemas se adaptarem e para
se organizar a melhor forma de se exportar para países que não falavam a língua falada no filme. Assim, a dublagem e a
legendagem começam a fazer parte dos filmes. Nas produções, atores e atrizes precisaram impostar suas vozes, roteiristas
precisaram criar diálogos, o som inundava a imagem e como em toda nova técnica surgida, novas estéticas seriam depois
criadas.
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O Cantor de Jazz (1927). Dir.: Alan Crosland
Disponível em: http://bit.ly/2GBaG1J.
Acesso em: 16 de fev.2018.

Você Sabia?
A formação de Hollywood e a importância da imigração
Se há um grande fator que une todos os países do Novo Mundo, ou seja,
das Américas, é a importância da imigração na formação de suas culturas e
identidades culturais. Não que estes movimentos não estejam imersos em
enormes contradições. A contribuição dos povos africanos, por exemplo,
vastíssima em todas as áreas do saber, se deu via a escravização destes
povos e suas vindas forçadas para as Américas.
Para a formação de Hollywood, também foi muito importante a participação dos imigrantes.
Desde o início, mas, principalmente, no final dos anos 20 e início dos anos 30, inúmeros técnicos,
diretores, fotógrafos, montadores, atores e atrizes imigraram da Europa para os Estados Unidos.
Desde motivos artísticos, por exemplo, para se realizar novos filmes, até econômicos e sociais e,
também, por perseguições políticas e censuras.
O final dos anos 20 e começo dos 30, do século XX, é um período de grandes transformações em
todo o mundo. Em 1929, há o Crack da Bolsa de Nova York que arruinou grande parte do capitalismo
mundial, levando à bancarrota quase todas as economias do mundo. Na Europa, este período de
crises econômicas, levou ao crescimento das ideologias nazista e fascista, que depois provocaram
a Segunda Grande Guerra, perseguindo as pessoas tanto por suas posições políticas quanto por sua
raça, como os judeus, dentre dos quais, muitos eram artistas de cinema.
Cineastas como Fritz Lang, Billy Wilder, Alfred Hitchcock, Douglas Sirk; atrizes como Marlene
Dietrich, Greta Garbo, Ingrid Bergman são alguns exemplos de profissionais que imigraram pelos
inúmeros motivos citados acima. Todos e todas contribuíram enormemente para a consolidação
dos gêneros cinematográficos e, consequentemente, para toda Hollywood.
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ATIVIDADES

Façamos um exercício!
Vamos ver uma sequência de um famoso filme de Charles
Chaplin, “O Garoto”, de 1921. Analisemos a partir das
principais características da narrativa clássica que já vimos.
Vamos comentá-las novamente e busque observá-las como
elas funcionam no filme e assistamos este trecho como
um exercício para percebermos melhor como funciona
internamente o cinema clássico.
Gênero: O Vagabundo, o mais famoso personagem de
Charles Chaplin, adota uma criança em situação de rua, o
garoto que dá título ao filme. Ambos possuem uma relação
Cena do filme “O Garoto” Disponível em: http://bit.ly/2BIodW5
de afeto, formam uma nova família mesmo não sendo
Acesso em: 16 de fev.2018
parentes. Porém, as autoridades não permitem que o
Vagabundo continue cuidando da criança e aí começam os
conflitos. Chaplin, como ficou consagrado no imaginário popular mundial, fazia filmes de comédia. Quando vamos ver um
filme de Chaplin, esperamos ver uma comédia, como comentamos anteriormente, é esta identificação que faz com que o
espectador assista a um filme de Chaplin sabendo de antemão quais são seus códigos, ou melhor, já sabemos intuitivamente
mesmo sem pensar sobre isso, o que é uma comédia. Esta é a função do gênero. Chaplin inovou as comédias porque estas
também eram dramas. Seus principais filmes mesclam os gêneros, transcendem a eles, logo, transformam também os
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gêneros. Chaplin conseguiu tanto fortalecer os códigos clássicos da comédia quanto inová-la. Isto foi possível também pela
metragem do filme.
Metragem: Chaplin começou fazendo curtas-metragens, esquetes de comédias, bem próximas do estilo que chamamos
de “cinema de atrações”. Seus filmes, logo, foram grandes sucessos e ele se tornou o diretor de seus filmes. Os longasmetragens já estavam se consolidando desde o início dos anos 10, como o formato comercial principal do cinema. O filme
O Garoto é de 1921, exatamente no período que o longa-metragem se consolida e que os atores e as atrizes começam a
ter mais destaque.
Atuação: É neste sistema de “estrelas do cinema” que Chaplin se encontra. Seu personagem, O Vagabundo, tornou-se vivo
por si só e está no imaginário de milhões de pessoas. Confundimos, inclusive, o ator e diretor Charles Chaplin com seu
personagem. Não à toa, ele foi o ator mais bem pago do mundo durante muitos anos.
Planos: Agora partamos para uma análise mais técnica. Prestemos atenção nos planos e como eles contam a história. Há
planos com um enquadramento mais aberto, com mais pessoas e que permitem que tenhamos um olhar sobre o conjunto da
cena. Depois há cortes e vemos apenas dois atores ou apenas um, quando o enquadramento está mais fechado. Treinemos
nosso olhar para o corte. A cena que se passa no apartamento do Vagabundo, por exemplo. Tire o som da cena, a trilha
sonora que faz você se emocionar com aquela história. Perceba os cortes e conte quantos planos há nesta sequência do
apartamento. Preste atenção em como os cortes, o eixo, os enquadramentos, através da montagem, dão ritmo à cena.
Busque compreender como se organiza esta dinâmica técnica da narrativa e como a junção destes elementos formam uma
estética: a forma como a história é contada.
Montagem: Logicamente toda esta dinâmica é regida pela montagem. A montagem junta todos estes elementos dando
ritmo ao filme. Mas queremos que você presta atenção na sequência que o Vagabundo corre pelos telhados, fugindo da
polícia, para resgatar o garoto. Vemos o Vagabundo brigando com o policial e correndo nos telhados. Depois, vemos o
carro do orfanato que está levando o garoto. Aqui há uma simples montagem paralela. Estas sequências provavelmente
não foram filmadas nem no mesmo dia. Elas se juntam na montagem e, pela continuidade, não estranhamos elas estarem
paralela na história. É uma técnica de edição realizada desde os princípios do cinema e que Chaplin usa como forma de dar
tensão e emoção ao encontro final da sequência, que junta as cenas que estavam paralelas.
Analise tecnicamente, mas também pode se emocionar. É uma das mais belas sequências que Charles Chaplin realizou em
sua filmografia.
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Vejamos a sequência: https://www.youtube.com/watch?v=W9Up6mUuvs0
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Hollywood e o cinema
clássico (1929 – 1968)
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Hollywood e o cinema clássico (1929 – 1968)

2.1. O som no cinema: primeiros problemas e soluções. Novos
equipamentos, novas narrativas, novas estéticas
Para apresentarmos o cinema falado nada melhor que música! Escutemos nosso
grande sambista Noel Rosa, na música Não Tem Tradução, composta em 1933
(Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=DH1nbj220Pw).
Rosa, neste samba que é uma crítica aos costumes que a influência norteamericana começara a fazer ao Brasil, abre cantando com o seguinte verso:
“O cinema falado é o grande culpado da transformação”. E foi mesmo. Tudo
mudou após o advento do som no cinema. Os filmes agora não eram apenas falados,
mas sonorizados. Junto aos diálogos, ouvíamos o som dos passos de uma personagem,
ouvíamos os objetos, ouvíamos as pessoas cantando, músicas, trilha sonora. O som
sincronizado à imagem trazia, obviamente, mais realismo às cenas; o grau de ilusionismo da
narrativa clássica com o som sincronizado atingiu um formato da narrativa audiovisual que
é o parâmetro até hoje. Como vimos ao final da Unidade 01, nem todos eram entusiastas
do cinema falado. O cinema mudo havia chegado a um grau de inventividade e sofisticação
na busca por se contar uma história ou passar uma ideia apenas pelas imagens que a
sincronização destas com o som poderia ruir, este era um aspecto de inovação que inúmeros
cineastas estavam pesquisando.
E, de certo modo, ao menos no início, foi o que aconteceu.
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Como os equipamentos ainda eram rudimentares, a captação do som precisava de um controle
muito maior dos elementos cênicos. Não poderia haver som externo sendo captado, logo, os
primeiros filmes do cinema falado só poderiam ser filmados em estúdios e os movimentos de
câmera não poderiam ser ousados, pois o arsenal de fios e de equipamentos para se captar o
som dificultava a liberdade da câmera. Em suma, em um primeiro momento, o som foi sim
um impedimento e um restritor de liberdade e inovação estéticas.
Veremos algumas sequências de um filme que conta esta passagem do mudo para o sonoro,
realizado já nos anos 50 quando o cinema falado já era há mais de 20 anos o padrão. O
clássico musical Cantando na Chuva (1952), do diretor Stanley Donen, conta a história
desta passagem e todas as dificuldades desta transição. Mesmo Cantando na Chuva sendo
uma ficção, o filme se nutre de reais questões que perpassaram os filmes neste momento.
De início, vamos assistir a uma sequência de uma festa na casa de um executivo de
Hollywood que exibe o cinema falado como uma novidade tecnológica (Disponível em:
http://bit.ly/2FpSBn0).
Após a demonstração da possibilidade do som sincronizado com a imagem, vemos, na cena,
as diferentes reações ao cinema falado: é um brinquedo tecnológico, é ótimo, é vulgar,
quem usar vai perder dinheiro. Mas a lucidez do último comentário revela: “Disseram o
mesmo dos automóveis”. Toda evolução tecnológica no cinema e no audiovisual sempre
passou por esta desconfiança, sendo depois logo incorporada. O som sincronizado com a
imagem no cinema, já vimos, foi visto como o fim de uma era de formatos de produção.
“O Cantor de Jazz”, da Warner Brothers, não perdeu tudo, como disse o executivo da cena
do filme, mas saiu a frente na disputa entre os estúdios. O filme foi um enorme sucesso de
público. O elevado grau de realismo, o naturalismo das atuações, toda a construção de um
mundo ficcional aparentemente “mais próximo da vida” que o som proporciona, levaram os
públicos a lotar os cinemas para verem esta novidade tecnológica.
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Em “Cantando na Chuva”, a produção de um
filme mudo é interrompida porque aquele tipo de
filme não havia mais sentido. Houve uma reforma
em todos os âmbitos da produção após o som.
Vejamos uma cena do filme que nos apresenta
isso (Disponível em: http://bit.ly/2IaT5zb).
As filmagens são interrompidas. É preciso mudar
os equipamentos, comprar microfones, discos
para se captar o som e poder sincronizar com
a imagem; todo o sistema de filmagem sofrerá
transformações. Assim, temos todo um conjunto
de novas profissões que já é comentado na cena.
Os filmes precisariam de departamentos de som
e de trilha sonora. E as outras áreas precisariam se adaptar. Um dos grandes erros dos executivos de cinema foi achar que
o trabalho era apenas de “adicionar som à imagem”. Era muito mais complexo que isso. Vamos assistir a próxima sequência
(Disponível em:http://bit.ly/2I9FPLi).
Aqui vemos as primeiras dificuldades de se gravar o som dos diálogos. Não havia microfones multidirecionais, que são
aqueles que gravam o som uniformemente, por isso ocorreram todos os problemas que vimos passar o cineasta que quase
enlouquece com a captação do som. Também há um arsenal de fios, cabos e microfones que, neste início do som, quase
que “congelava” a cena, porque não era possível fazer grandes movimentos com a câmera, nem os atores poderiam se
mexer muito.
O filme que está sendo produzido dentro do filme “Cantando na Chuva” sofre enormes dificuldades e quando ele é exibido
ao público acontece um desastre. Vejamos este sequência (Disponível em: http://bit.ly/2oVXI7w).
O filme foi um desastre. Os produtores deste filme dentro do filme não perceberam algumas características próprias do som
no cinema. Vamos prestar atenção nas principais:
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Design (ou desenho) de som: Você ouviu o barulho das pérolas e das roupas bem altos? E a hora que o personagem
jogou o bastão e fez aquele barulho enorme? Estes sons, em uma sequência como aquela, não deveriam chamar atenção.
O desenho de som é uma mixagem com todos os sons de uma cena: os diálogos, a trilha e os sons dos objetos que dão
a ambiência da cena e nos passam uma sensação de verossimilhança. As pessoas estão rindo porque estes sons estão
ocupando um espaço dramático que não deveriam na cena. Sabemos que eles existem e os ouvimos, mas nossa atenção
deveria se dar para o principal que é o diálogo da cena. Estes sons são tão importantes que se eles não estivessem lá ou,
como na cena, se eles ocuparem um espaço maior do qual esperamos, eles vão destoar e não dar a ambiência que são
as características de um maior realismo que o som no cinema proporcionou. Hoje em dia temos um complexo sistema de
organização nos departamentos de som. O som possui o mesmo estatuto que a imagem para o audiovisual e não é apenas
o seu complemento.
Roteiro: A fala final da sequência que vimos, do senhor rindo na plateia, é exemplar: “Pagaram alguém para
escrever este diálogo?”. Pois é, com a introdução dos diálogos, os atores e atrizes não poderiam ficar falando apenas: “Eu
te amo. Eu te amo. Eu te amo”. O cinema falado aproximou os roteiros dos filmes dos dramaturgos e escritores. Inúmeros
foram contratados para escrever diálogos e organizar roteiros que dessem sentido dramático às cenas. O roteirista passou
a ser aquele que não escreve apenas diálogos, mas que estrutura a ordem dramática do filme, que dá sentido à história.
Sua função, portanto, no cinema falado foi e é central.
Atuação: O que se passa com a atriz do filme é o que ocorreu com muitas atrizes e atores nesta passagem do
cinema mudo ao falado. Havia um enorme preconceito com as maneiras de se falar, não apenas com pessoas nascidas
no país, mas também com pessoas estrangeiras. Muitos atores e atrizes imigrados para Hollywood não conseguiram se
adaptar aos diálogos pelos seus sotaques, e, assim, não pareciam naturais para o público. O realismo do cinema falado e
o naturalismo de suas interpretações moldaram uma forma de interpretar e de se falar no cinema. Havia uma organização
padronizada, e em todo lugar que há uma indústria audiovisual, estes padrões são construídos, mesmo que sejam forjados
em contradições. Veja, por exemplo, as telenovelas da Globo e a padronização dos sotaques, diferente do modo como as
pessoas falam nos Estados de origem destes sotaques. Em Hollywood, nesta passagem para o cinema falado, quem não se
adaptou, sejam técnicos, atores, atrizes, cineastas, não possuía mais função e muitos perderam seus empregos. Era preciso
se adaptar ao estilo de filme que o público pedia. A pantomima do cinema mudo daria lugar a atuações mais contidas. O
realismo da sincronização entre som e imagem permitiu um maior aprofundamento psicológico das narrativas. Pela fala
poderíamos ter personagens que exprimissem melhor ideias, sensações interiores, visões de mundo. A língua, então, não
foi um empecilho, como pensara Chaplin, mas um aprofundamento para a comunicação de questões mais difíceis de serem
expressas apenas pela imagem. O cinema se aproximou do mundo.
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Aos poucos, e com melhores equipamentos, cineastas começaram perceber estas potencialidades que o som trazia. Vamos
assistir dois exemplos diferentes de como os cineastas começaram a usar criativamente o som.
O diretor russo imigrado para Hollywood, Rouben Mamoulian, fez diversos musicais e, em 1932, fez um filme hoje um pouco
desconhecido, mas um grande clássico que é “Ama-me Esta Noite”.
Vamos assistir à sequência inicial do filme (Disponível em: http://bit.ly/2FlJSpY).
Esta sequência é notável em demonstrar como
os cineastas começaram a perceber como o
som era importante para dar novos sentidos
dramáticos ao cinema. O filme é um musical
e se inicia com sons do cotidiano. Estes sons
estão ali não apenas para dar ambiência
às cenas, mas para formarem uma música
que termina por apresentar o personagem
principal que começa a cantar. E o filme é
exatamente sobre isso: os sons da cidade
e como eles se unem em uma sinfonia que
não percebemos no cotidiano e que o filme
de Mamoulian transforma em um desenho de
som sofisticado, criativo e que não é apenas
complemento da imagem, mas é constituinte
da própria narrativa.

https://goo.gl/89ZcPx

Outro grande filme que ilustra as possibilidades narrativas que o som trouxe ao cinema foi “M” (1931), do grande diretor
que já foi citado no período do expressionismo alemão: Fritz Lang. Este filme você vai encontrar no Brasil com a tradução
“M, O Vampiro de Dusseldorf”. Mas a história não tem nada de vampiro, provavelmente usaram este título porque o nome
de Lang era associado ao expressionismo. O que importa é que “M” foi um dos primeiros filmes sonoros que entendeu o

que os russos teóricos da montagem queriam com o seu “Manifesto do Som”: a possibilidade de criar sentido com a nãosincronização entre áudio e visual.
Vamos assistir uma sequência um pouco mais longa (Disponível em: http://bit.ly/2p2m3J9).
“M”, de Fritz Lang, é um marco na história do cinema, por vários motivos, além do uso criativo do som. Sua trama é,
infelizmente, extremamente atual. Temos um abusador de crianças, um personagem horrível e monstruoso. M é por causa
do alemão Mörder, parecido com o inglês Murder, que quer dizer assassino. Mesmo que não haja imagens explícitas (e isto
é uma das qualidades do filme) sabemos que ele é um abusador e está sendo procurado. Porém, a justiça não encontra
o bandido e a população começa a se organizar para caçá-lo. A vontade da população é de pegá-lo e linchá-lo. Muitos
analisam o filme como uma crítica ao momento que a Alemanha estava passando. O filme foi lançado em 1931, dois anos
antes do Partido Nazista subir ao poder pelo voto, em 1933. E uma das principais promessas de campanha do partido era
a justiça social como forma de “limpar” o país, tendo, por trás deste discurso, elementos racistas e preconceituosos que
terminariam depois na caça aos judeus e demais etnias que não fossem consideradas como puras ou arianas. Por trás de um
desejo comum a todas as pessoas, a paz e a justiça, havia uma ideologia que levou estes e todos povos à Segunda Guerra
Mundial, nos anos 40, destruindo a própria Alemanha.
Sendo assim, “M” nos traz diversas questões contemporâneas e difíceis, mostrando a maturidade que o cinema estava
atingindo em debater questões sociais. Como lidarmos com o pior do ser humano? Com o horror e a maldade? É justificado
o linchamento popular? Quando isto acontece e perdermos um certo pacto social a partir do descrédito das instituições,
quais são as consequências destes atos? Se de um lado o cinema era um grande entretenimento popular e nos levava a outro
mundo que não o nosso, mas de sonhos, astros e estrelas, ao mesmo tempo, ele também nos mostrava as transformações
do mundo, debatia e refletia questões que estavam latentes, tensões que estão no nosso cotidiano.
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Sugerimos que você veja este filme inteiro, mas a partir desta sequência vamos entender um pouco as novas características
do som no cinema, usadas neste e em diversos outros filmes do início dos anos 30. Citemos algumas:

Som off: um som não precisa necessariamente estar na imagem que vemos. Pode ser bem simples, como o som de
uma porta se fechando em uma cena que não vemos a porta. Podem ser mais complexos, como nos filmes de terror, por
exemplo, que usam o som como forma de assustar o espectador, porque aquele som não é esperado e não condiz com
a imagem apresentada. O som off, então, é sugestivo, contribui para uma relação menos óbvia na sincronização som e
imagem. Hoje pode parecer simples o uso do som off, mas à época foi um importante entendimento de como o som poderia
ser usado criativamente e não apenas em sincronia com a imagem.
Voz over: a voz de quem fala não precisa necessariamente estar na cena que estamos assistindo. Como vemos a mãe
chamando por Elsie, na sequência de “M”. Depois vemos imagens das escadas e do pátio sem vermos a mãe. Também hoje
a voz over parece muito comum a nós, mas a voz over teve uma importância técnica e dramática, porque a voz da pessoa
não precisaria estar sincronizada na imagem que vemos, o que não traria os problemas técnicos da sequência de “Cantando
na Chuva”, por exemplo. E, ao mesmo tempo, ela poderia trazer outras dimensões dramáticas, como esta que assistimos
em “M”: da voz da mãe ecoando pelo prédio em busca da filha desaparecida.
Leitmotiv: esta é uma palavra alemã que quer dizer “motivo condutor”. Foram as óperas do alemão Richard Wagner
ao final do século XIX que introduziram estas técnicas musicais. Os leitmotiv são músicas que marcam características
individuais dos personagens, “colam-se” a eles e quando ouvimos a música logo remetemos a este ou aquele personagem.
Em “M”, a música que ouvimos o assassino assoviando é “Na Gruta do Rei da Montanha”, do compositor romântico
norueguês Edvard Grieg. Esta música é extremamente importante no filme, ele se torna o “tema” do personagem. Quando
a ouvimos sendo assoviada em “M”, mesmo não vendo a imagem do assassino, sabemos que ele está por perto e isto traz
a tensão para as cenas.
Silêncio: Uma das principais características do som no cinema é exatamente o seu contrário: o silêncio. A ausência
de som cria inúmeros significados e foi utilizada por inúmeros filmes e cineastas por diversos motivos. Reveja o fim da
sequência de “M”, depois que a mãe chama pela filha. Vemos uma cena de um prato sem ninguém, vemos a bola rolando
sozinha no prado, vemos o brinquedo que o assassino comprou para a menina pendurado no fio dos postes. Não há nenhum
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som, não ouvimos nada e intuímos exatamente o que aconteceu. A ausência de som revela-se também como uma importante
dimensão dramática.
Vimos dois exemplos: um filme hollywoodiano realizado por um imigrante russo; um filme realizado por um alemão que
depois imigrou para Hollywood por causa do Nazismo; ambos realizados no início dos anos 30.
O som, portanto, foi responsável por uma revolução na forma de se fazer filmes em todos os lugares do mundo. Porém,
mesmo estas técnicas terem se desenvolvido em diversos países, foi o sistema de produção hollywoodiano que se apropriou
mais rapidamente desta técnica e a aprimorou, criando narrativas cada vez mais realistas, forjando seu “mundo de sonhos”
e ocupando as salas de cinema de todo o mundo.
Voltando ao samba de Noel Rosa que ouvimos no começo, a música
termina assim: “Amor lá no morro é amor pra chuchu/ As rimas
do samba não são I love you/ E esse negócio de alô alô boy e alô
Johnny/ Só pode ser conversa de telefone”. O que este samba de
Rosa de 1933 já estava enxergando é a maciça influência cultural
norte-americana que nos condiciona até hoje. Na época de Noel
Rosa, era o cinema falado, hoje, é com o audiovisual das séries e
filmes que acompanhamos regularmente. Esta influência cultural geral
que sofremos tem no audiovisual uma de suas principais estruturas.
O cinema norte-americano dos anos 30 aos 60, que muitos chamam
a “Era de ouro de Hollywood”, dominou todos os mercados das salas
de cinema do mundo ocidental, ascendeu sobre comportamentos, atuou
sobre imaginários, para muitos tornou-se o sinônimo do próprio cinema.
É a era dos estúdios, das grandes “estrelas”, dos filmes clássicos, das
grandes salas de cinema, da narrativa ilusionista mais aprimorada, da
projeção do espectador para um outro mundo de sonhos e imaginação.
That’s enterteinment!
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2.2. O sistema hollywoodiano em escala mundial. O star system e a consolidação dos gêneros
cinematográficos. Anos 30 e 40
O sistema hollywoodiano se consolida definitivamente nos anos 30 e 40. Não podemos também, todavia, colocar todos estes
filmes como se fossem um grande bloco homogêneo cuja única função era dominar os mercados internacionais e exportar
o modo de vida norte-americano. Há diversos filmes, cineastas e nuances entre eles. Mesmo assim, como já vimos na
Unidade 01, temos um rol de características que são comuns ao cinema industrial norte-americano que acabou moldando
a narrativa clássica. Com a chegada do som, este tipo cinema se fortalece. A impressão de realidade e o ilusionismo da
dramaturgia clássica são estruturados a partir de todo um sistema. Voltemos a suas principais características e como estas
se organizaram a partir do som no cinema:

Decupagem clássica: A decupagem clássica, que já vimos sintetizada nos filmes de Griffith dos anos 10, ganha
novas características com o som. Temos, por exemplo, o campo e o contraplano nas cenas de diálogo sendo utilizados mais
comumente e que são tão comuns em qualquer cena de diálogo hoje em dia. O uso de closes nos atores e atrizes também
se intensifica. O close permite uma maior identificação com as emoções que o ator ou a atriz estão representando. E, agora
que há diálogos, estamos mais imersos no interior dos personagens, o que eles pensam e por que agem desta ou daquela
forma.
Atuação: Estes mecanismos de identificação da decupagem clássica, junto ao processo de interiorização das
personagens, impõem uma atuação mais naturalista. A teatralidade da pantomima dá lugar a atuações mais ligadas à
naturalidade dos gestos e das falas. Estas características técnicas e estéticas, dentro do sistema de representação do
cinema clássico, estão ligadas a toda uma organização de produtos da indústria do entretenimento, que fingem permitir
uma maior “proximidade” dos astros e estrelas de cinema com seus públicos. As vidas pessoais destes atores e atrizes são
almejadas de serem conhecidas pelo público. A própria palavra “astro” e “estrela” nos induzem a mitificar atores e atrizes
como se eles e elas possuíssem características sobre-humanas. Não à toa, até hoje os créditos dos filmes vêm com os nomes
de atores e atrizes primeiro. Você pode não conhecer o produtor ou o diretor, ou quem fez aquele filme, mas já ouviu as
frases: “Está no cinema o filme do ator X”, ou “Vamos ver a série da atriz Y”.
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Vejamos os créditos iniciais de um dos grandes clássicos deste período do cinema hollywoodiano: “E o Vento Levou”, de
1939, do diretor Victor Fleming.
Primeiro, o ator e a atriz principais, as “estrelas”:
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Depois, o produtor. O grande responsável pelo filme:

E, por fim, o diretor:
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Após estas informações, temos os atores e atrizes coadjuvantes, os técnicos e técnicas de todas as áreas e os chefes de
seção, sendo as principais: Diretor ou Diretora de Fotografia; Diretor ou Diretora de Arte; Diretor ou Diretora de Som;
Montador ou montadora e todos os técnicos destas áreas, assim como figurantes e demais ocupações. Isto nos leva à
evidência de um enorme complexo hierárquico de produção do sistema hollywoodiano, cuja figura principal é o produtor.
Hierarquia da indústria:
No início dos anos 30, temos as principais companhias de cinema do período clássico. São elas:
Universal, Paramount, United Artists, Warner Bros, Disney, Columbia, MGM, RKO, Fox (depois 20th
Century Fox).
Além dos donos, os grandes executivos responsáveis por toda a empresa, temos figuras que, a cada
filme, dominam todo o processo de produção, como o nome diz, são os produtores. Há vários
tipos de produtores ligados ao produtor principal, como o produtor de set, que cuida de todas as
questões relativas à filmagem; há o produtor executivo, que cuida de todas as questões relativas ao
orçamento, dentre muitos outros. Quanto maior o sistema industrial de produção, mais fragmentação
do trabalho e estrutura hierárquica. No sistema hollywoodiano, temos diversos produtores que se
tornaram símbolos de seus filmes, como David Selznick, Howard Hughes e Walt Disney.
Se você assistir à entrega do prêmio de Melhor Filme no Oscar, verá que quem recebe a estatueta não
é o diretor do filme, é o produtor. É ele quem é responsável pelo filme em todos os seus âmbitos.
Esta figura é muito parecida com a que temos hoje nas séries televisivas, o showrunner, que é uma
pessoa que, ao mesmo tempo, é produtor, roteirista e participa de todas as fases de produção e de
criação da obra audiovisual. Veremos mais sobre isso na Unidade 04; aqui, o importante é que este
produtor do cinema clássico hollywoodiano possui uma função dúbia: ao mesmo tempo em que ele
é o responsável por toda a produção, tanto econômica quanto criativamente, ele diminui a função
do diretor, como se este fosse apenas um empregado que realizaria imagens já pré-concebidas no
roteiro. Esta tensão levará à reflexão e à autocrítica da indústria nos filmes dos anos 50.

65

Gêneros:
Como vemos desde o início do cinema, os gêneros sempre tiveram papel importante em contribuir na codificação do
espectador dos elementos narrativos cinematográficos. Com o cinema falado, novos gêneros se consolidam, como o musical,
e outros, já existentes, ganham novas formas de se contar histórias a partir do som.
Vamos conhecer, resumidamente, quatro dos principais gêneros do cinema clássico e alguns filmes e cineastas importantes.
a) Musical
O musical realmente não teria como ser um grande gênero no cinema mudo, não é mesmo? Foi com o cinema falado
que ele explodiu e teve sua grande fase. Advindos dos musicais teatrais, com o cinema eles foram muito mais que peças
filmadas com pessoas cantando. Um musical não é um gênero, como os outros, mas mais um estilo, no sentido de termos
necessariamente uma narrativa com pessoas cantando e dançando. Porém, este filme musical pode ser uma comédia ou
um drama, por exemplo.
O primeiro filme falado foi justamente um musical, “O Cantor de Jazz”, de 1927. Citamos também o diretor Rouben
Mamoulian que fez musicais criativos nos anos 30, como a cena que vimos. Temos também musicais franceses, brasileiros
(as chanchadas) e alemães. Nos Estados Unidos, temos “O Mágico de Oz”, clássico de Victor Fleming, de 1939, e “O
Picolino”, com Fred Astaire e Ginger Rogers. Uma série de artistas, compositores, diretores, atores e atrizes, como o
compositor George Gershwin, a atriz brasileira Carmem Miranda e um dos mais importantes, o coreógrafo e cineasta Busby
Berkeley. Ele foi responsável pelas coreografias mais criativas dos filmes musicais dos anos 30 e 40.
Vamos ver uma sequência que Berkeley coreografou para o filme “Footlight Parade”, de 1933, do diretor Lloyd Bacon e que
no Brasil chamou-se Belezas em Revista (Disponível em:http://bit.ly/2G5CigC).
O filme é sobre um produtor desempregado que busca se reerguer após a introdução do cinema falado. É praticamente
uma metáfora do problema da própria indústria cinematográfica. Além de reestruturar a indústria, os filmes musicais foram
responsáveis por ser um entretenimento para a população norte-americana. Lembremos que no final dos anos 20 e início
dos 30, os Estados Unidos e o mundo passaram pelo que foi chamado de “A Grande Depressão”. Um período no qual se
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acentuou a pobreza e o desemprego. Todas as áreas foram atingidas com a quebra da Bolsa de Nova York de 1929. O clima
era de incertezas, angústias e críticas ao capitalismo. Na Europa, o nazismo alemão e o fascismo italiano se acentuara. Na
União Soviética, o clima de revolução do país, da arte e da vida, como vimos nos filmes dos anos 20, foram tomados por
uma atitude política parecida com a dos Estados Unidos, de hegemonia e controle sobre os países que estavam sob seu
domínio.
Os musicais foram, ao mesmo tempo, um suspiro de esperança para os espectadores, uma estratégia da indústria para
retomar seu crescimento e uma forma criativa de se contar histórias para os novos artistas do cinema falado.
Após a guerra, os musicais se tornam mais reflexivos, mesmo sem esquecer o espetáculo. O próprio “Cantando na Chuva”
é um exemplo disso. A partir do cinema moderno, nos anos 60, os musicais são utilizados mais como comentários à
tradição clássica hollywoodiana do que,
necessariamente, como uma narrativa
de gênero. Os musicais, mesmo
sendo revistos e tendo produções
audiovisuais contemporâneas que se
ligam a ele, como “Chicago” (2002),
de Rob Marshall, ou “Moulin Rouge”
(2001), de Baz Luhrmann, são no
período do cinema clássico que
atingem seu ápice, como gênero,
como obra criativa e como sucesso de
público.
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Fonte: Disponível em: <http://bit.ly/2EnS8oh>.
Acesso em: 04 de mar. 2018

b) Faroeste
Os faroestes são um gênero tipicamente norte-americano. Começou na literatura e na música e suas histórias se centram
no mito fundador dos Estados Unidos: as guerras contra as populações indígenas por terras. É a conquista do Oeste.
As metáforas são bem claras: os povos indígenas representam a natureza e são um obstáculo ao progresso. Os mitos
transformam o que é ideológico em “natural” e, no caso do faroeste, este se funda na disputa de dualidades: civilização x
selvagem; cultura x natureza; Leste x Oeste; branco x índio.
Vimos na Unidade 01, o filme “O Grande Roubo de Trem”. Desde 1903, os faroestes já faziam parte dos gêneros
cinematográficos. Com o cinema falado, as histórias tornam-se mais realistas. A música, as canções populares e os sons
característicos, como as trocas de tiros, tornam-se a regra do formato. O faroeste é um dos gêneros que mais foi produzido
na história do cinema. Há inúmeros filmes, séries, atores identificados com o gênero.
Um dos maiores cineastas de faroestes foi John Ford. Ele não fez apenas filmes de faroeste, mas são estes que o tornaram
famoso. Em 1939, temos um grande clássico, “No Tempo das Diligências”. Este filme torna-se parâmetro para muitos filmes
posteriores. Primeiramente, temos um dos atores mais famosos do gênero, John Wayne. Mas, para além disso, este filme
já apresenta algumas questões importantes e que aprofundaram a temática dos faroestes: os heróis não são os pioneiros
desbravadores de terras, mas são marginais, desajustados. Por mais que
ainda haja uma visão otimista da formação nacional norte-americana, as
personagens não são “chapadas”, mitificadas, torna-se evidente que a
conquista do Oeste norte-americano não foi realizada por heróis, mas por
bandidos, contraventores, marginais e sob muita violência.
Após a Segunda Guerra, ainda há uma enxurrada de faroestes, mas há
grandes filmes que criam mais nuances no gênero. As visões da conquista
do Oeste e da formação nacional tornam-se mais pessimistas. Mas é apenas
após os anos 50 e 60 que teremos uma verdadeira desconstrução do gênero,
uma maior complexidade psicológica e uma derrocada da figura do herói
desbravador.
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No Tempo das Diligências (1939). Dir.: John Ford
Disponível em: <http://bit.ly/2I7Hktz>. Acesso em: 04/03 /2018.

c) Comédia.
Como já dissemos, a comédia é um gênero que existe desde os gregos. Nos anos 20, tivemos um ponto alto das comédias,
com os filmes de Charles Chaplin e Buster Keaton. Com o cinema falado, as comédias agora passam também pelos diálogos.
Há uma mistura de pantomima e diálogos, influenciada pelo teatro de revista e pelos comediantes que começam a participar
de produções cinematográficas, como os irmãos Marx, que não possuem nenhuma relação com o filósofo alemão e que
começam a fazer filmes. Harpo, Chico, Groucho e Zeppo fizeram grandes comédias, sátiras ao poder e aos costumes, como
no filme “O Diabo a Quatro”, de 1933. Este filme, uma sátira a ditadores e à guerra, é uma das poucas comédias listadas,
geralmente, como um dos grandes filmes da história do cinema.
Nesta linha, originou-se um subgênero da comédia no cinema, que é o screwball comedy, ou a comédia maluca. Pouco
convencional, as comédias malucas apresentam situações inusitadas, ações rápidas, narrativas com toques surreais,
diálogos rápidos com réplicas e tréplicas, geralmente envolvendo pares românticos, são exemplos deste gênero: “Ladrão
de Alcova”, de 1932, dirigido pelo diretor imigrante alemão Ernst Lubitsch; “Levada da Breca”, de 1938 e “Jejum de
Amor”, de 1940, ambos dirigidos por Howard Hawks; “Núpcias de Escândalo”, de 1940, dirigido por George Cukor. Atores
e atrizes como Katherine Hepburn, Cary Grant, James Stewart, e outros diretores como Frank Capra, fizeram muitas
comédias neste período.
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Irmãos Marx Fonte: Disponível em: <http://bit.ly/2HeHGgy>. Acesso em: 04 de mar. 2018.

d) Filmes de gângsters e filmes noir
Os filmes de gângsters são um tipo de filme que estão ligados estritamente a um acontecimento da política norte-americana.
De 1919 a 1933, havia a Lei Seca que proibia a produção e o consumo de álcool no país. Contrariamente, esta lei fortaleceu
o contrabando, a produção e o consumo clandestinos. Os gângsters, que são os chefes deste crime organizado, tornamse, assim, uma representação da ascensão social para populações pobres das grandes cidades. Figuras como Al Capone e
Dillinger inundaram os noticiários e os imaginários das pessoas.
Estes filmes se valeram do realismo do cinema falado para representar tramas
urbanas e violentas, a maioria contando a história de vida destes gângsters
que iam do céu ao inferno em narrativas recheadas de tiroteios e uso de
bebidas, como os clássicos “Inimigo Público” (1931), de William Wellman;
“Heróis Esquecidos” (1939), de Raoul Walsh; “Anjos de Cara Suja” (1938), de
Michael Curtiz, e o grande clássico “Scarface – A Vergonha de uma Nação”
(1932), de Howard Hawks. Muito se criticava a glamourização da figura do
gângster no cinema e, como veremos adiante, o sucesso deste tipo de
filme influenciou restrições morais à produção hollywoodiana.
Estes filmes depois terão uma vertente que é o filme noir. Este termo
foi criado pelos franceses. Logo que acabou a Segunda Guerra, os
cinemas franceses receberam os filmes norte-americanos que não
foram exibidos durante a guerra. Eles entraram em contato com
filmes sombrios, com toques do cinema expressionista, com suas
fotografias marcadas pelo claro e o escuro. Os temas eram
adultos e giravam em torno da representação de um novo tipo:
o detetive particular.
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As narrativas são ambíguas, há diversas conotações e metáforas sexuais, há uma série de novos personagens, como a
femme fatale, por exemplo. Após a guerra, as histórias ganham temas mais maduros e refletem a crise da sociedade no
pós-guerra: o individualismo; o crime; a corrupção; as modificações dos papéis sexuais entre homens e mulheres; a crise
do masculino; o desajustamento ao mundo.
Mais que um gênero, os filmes noir são um estilo. Tecnicamente, na maioria dos filmes, você terá uma voz over contando
a história; as fotografias apresentam planos deformados pela lente, como forma de representar a instabilidade das
personagens e do mundo. Há uma “atmosfera” que cercam os filmes noir. Assim como todos os gêneros, há muitos filmes,
mas podemos citar os fundadores: “Relíquia Macabra” (1941), de John Huston; “Pacto de Sangue” (1944), de Billy Wilder;
“Gilda” (1946) de Charles Vidor; “À Beira do Abismo” (1946), de Howard Hawks.
Este estilo de filmes foi tão influente que temos diversos filmes que se apropriam de elementos do noir para outros tipos de
filmes, como os melodramas. É o caso, por exemplo, do grande clássico do cinema “Casablanca” (1942), de Michael Curtiz.

71
Pacto de Sangue (1944). Dir.: Billy Wilder
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Além destes, temos os melodramas, os filmes de guerra, de terror, de ficção científica, de fantasia. As animações de Disney
também começam a falar. Os filmes noir começam, gradativamente, a se subdividir em filmes de suspense e policiais. Os
gêneros, aos poucos, estratificados em seus próprios códigos, tornam-se mais híbridos. Os cineastas começam a ousar mais.
A Segunda Guerra Mundial se inicia e após esta catástrofe, as histórias também irão mudar.

Você Sabia?
A Segunda Grande Guerra, os cinemas de propaganda e a relação entre
estética e ética
As tensões na Europa já estavam explodindo quando a Alemanha nazista
invadiu a Polônia, em 01 de setembro de 1939, e a França e a Inglaterra
declararam oficialmente guerra à Alemanha. O período da Segunda Guerra
foi um dos mais trágicos de nossa história moderna, destruindo os países, as
economias e, principalmente, as vidas de mais de 60 milhões de pessoas. Em 1945, foi assinado um
armistício e, junto à rendição do Japão, foi considerado o fim da guerra depois de anos de horror.
O cinema, desde seu início, também foi usado para se fazer propaganda. Desde os comerciais de
marcas e empresas, que víamos no cinema e hoje vemos na televisão e na internet, até obras
audiovisuais institucionais que vemos dos governos, apresentando campanhas de políticas públicas,
como as que vemos para se usar camisinha em todos os carnavais, por exemplo.
Na Segunda Guerra, todos os países fizeram filmes de propaganda. Alguns mais institucionalizados e
explícitas, outros mais sutis, através de filmes de ficção. Uma ficção, óbvio, não é uma propaganda,
mas sua narrativa contém um discurso, uma visão de mundo. Os filmes propagam ideias e estas
podem influenciar mais profundamente as pessoas. Os Estados Unidos criaram inúmeros filmes de
ficção durante este período como forma de se contrapor à ideologia nazista e de criar a simpatização
de mais aliados para a guerra. Diretores de Hollywood como John Ford, William Wyler, Frank Capra
criaram ficções e documentários contratados pelo exército norte-americano neste período.
Um dos casos mais importantes e emblemáticos na história do cinema é a obra da cineasta alemã
Leni Riefenstahl. Ela foi contratada pelo Partido Nazista para fazer filmes de propaganda. Os mais
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conhecidos são “O Triunfo da Vontade”, de 1935, um documentário sobre um congresso do Partido
Nazista, e “Olympia”, de 1938, que documentou os Jogos Olímpicos de 1936 em Berlim.
Obviamente após a Guerra, estes filmes foram execrados, censurados, pois eles representavam
imageticamente a ideologia nazista, mas Riefenstahl foi essencial em criar técnicas únicas e inúmeras
inovações na forma de se filmar. Ela criou ângulos inusitados, formas de se filmar grandes massas
de pessoas (“O Triunfo da Vontade” tinha mais de 30.000 figurantes), técnicas modernas de edição
e de iluminação que revolucionaram as filmagens. O filme “Olympia” transformou a forma como
filmamos e vemos os esportes. As técnicas desta cineasta são utilizadas até hoje em transmissões
esportivas: os ângulos mais sugestivos para cada esporte, a forma de se filmar o corpo dos atletas,
os cortes que demonstram as principais dinâmicas de cada esporte, os enquadramentos que nos
mostram a tensão de uma
prova. Ou seja, uma cineasta
contratada
pelo
partido
nazista durante os anos 30
organizou a base audiovisual
de como se filmam esportes
em todo o mundo até hoje!
A obra de Riefenstahl, por
esta ambiguidade, nos traz
inúmeras questões sobre a
relação entre a estética e a
ética dos filmes. É possível um
filme possuir avanços técnicos
enquanto sua temática é
execrável? Há na técnica
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Disponível em: <http://bit.ly/2BdC5Y4>. Acesso em: 01 de mar.2018.

algo que, em si, já nos mostre a função ideológica e de propaganda de uma ideia? Riefenstahl
ganhou inúmeros prêmios por “Olympia”, até nos Estados Unidos, pois foi realizado ainda antes de
começar a guerra. Isto também nos demonstra que muitos países escolheram ignorar o preconceito
institucional que se passava na Alemanha e que levou depois à guerra, com a perseguição e o
extermínio de milhões de pessoas judias e de muitas outras que não se adequavam ao racismo
ariano. Como se portar diante um filme ou obra audiovisual quando esta é reconhecida por suas
inovações estéticas e, ao mesmo tempo, é o contrário de nossa visão de mundo? Deve-se ignorá-la,
debatê-la ou censurá-la?
As obras de Riefenstahl são banidas de exibição pública
na Alemanha hoje e, ao mesmo tempo, as técnicas
criadas por ela são utilizadas nas transmissões
esportivas que vemos a todo momento nas
televisões em todo o mundo, nas Olimpíadas,
Copas do Mundo e quaisquer jogos. Como, então,
situá-la na história do cinema?
Estas perguntas não possuem respostas simples
e prontas. A relação entre técnica, estética e visão
de mundo é uma das filosoficamente mais profundas
no debate sobre como vemos uma obra audiovisual e
como a situamos no mundo. A cada obra estas questões
são colocadas novamente, não há uma forma única
e padronizada de responder estas questões, pois cada
audiovisual que assistimos nos traz sempre novos desafios com os
quais não podemos deixar de nos confrontar.
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2.3. Censura e controle moral da produção norte-americana. O início da televisão e as
transformações no cinema. A cor no cinema

Você se lembra de que comentamos rapidamente sobre os problemas que a glamourização
dos filmes de gângsters eram acusados? As pessoas mais velhas podem relembrar de uma
alcunha dada há muito tempo a Hollywood. Ela era chamada de “a cidade do pecado”.
Os filmes expunham realidades muitas vezes controversas, personagens gananciosos,
violentos, sensualizados. Você pode perguntar às pessoas mais velhas também como
era o status dos artistas, dos atores e atrizes. Muitas vezes estas profissões ligadas ao
cinema e ao teatro eram vistas de forma depreciativa e preconceituosa.
No cinema mudo temos inúmeros exemplos de filmes com temáticas mais maduras,
que expunham as contradições e debates que estavam ocorrendo no mundo. Porém,
com o cinema falado, estas questões tornaram-se mais realistas e explícitas. Até hoje
este debate perdura. A arte é passível de influir nos comportamentos das pessoas? Até
que ponto? O quanto também não se ignora a capacidade das pessoas de julgarem por
si próprias e não apenas como “massa de manobra”? É um debate longo e complexo e
é presente desde que a arte se põe no mundo. A nossa contemporaneidade passa pelo
cinema hollywoodiano, pelos videogames nos anos 80 e 90 e hoje, no Brasil, pelo funk
produzido nas periferias, por exemplo. Geralmente, grupos conservadores lutam pela
criação de mecanismos de coerção e censura. Hoje, tanto no Brasil quanto nos Estados
Unidos, temos políticas que não influem no conteúdo dos objetos artísticos, mas dão a
eles classificações indicativas de acordo com faixas etárias e baseado nos conteúdos das
obras, como por exemplos, os teores de sexualidade e violência. Esta é uma forma que
se mostrou mais saudável ao longo do tempo do que influir diretamente na criatividade
artística das obras e dos artistas.
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Em Hollywood, dos anos 30 até o final dos 60, houve uma censura interna dos
filmes, uma lista de ações que se podia ou não aparecer nos filmes. Era o Código
Hays. Os estúdios eram – e ainda são – organizados em um sindicato patronal
que defende seus interesses em todo mundo. É a Motion Picture Association of
America (MPAA) que atua até hoje e é responsável pela política expansionista do
cinema hollywoodiano. Will H. Hays era um pastor presbiteriano e presidente
desta associação, por isso o código leva seu nome. Ele foi responsável por uma
lista de ações a qual os filmes deveriam cometer autocensura e não exibir
tais cenas. Hays e os executivos da indústria acreditavam que este código
contribuiria para diminuir as críticas moralizantes que eram feitas ao cinema.
Não porque possuíam alguma consciência moral, mas porque poderiam perder
dinheiro com isso. Se estas críticas crescessem demasiadamente, o público
dos filmes poderia diminuir.
Havia duas listas: os “Don’ts” (ou os “Nãos”), e os “Be Carefuls” (“Sejam
Cuidadosos”). Você, hoje, poderá ficar impressionado com os conteúdos destas
listas. Há restrições morais, sexuais, raciais, políticas. Muitas possuem um
teor altamente preconceituoso e foram incorporadas pelos estúdios durante
mais de 30 anos.
Vamos a algumas delas. Os “Nãos”, ou o que era extremamente proibido
ser exibido nos filmes: nudez; tráfico ilegal de armas; profanação religiosa;
perversões sexuais; relações afetivas e sexuais entre pessoas negras e brancas;
ofensas à nações. Nos “Sejam Cuidadosos” havia: simpatização por criminosos;
casais sendo vistos juntos na cama; uso de drogas; críticas à instituição do
casamento; cenas de sensualidade excessivas; violências explícitas.

77

Obviamente, diversos filmes buscavam formas de burlar o código. Criavam metáforas, insinuações
e formas visuais e não faladas de quebrar este rígido controle. Veremosm ainda nesta unidade,
como alguns filmes foram essenciais para acabar com o código.
Após a Segunda Guerra, temos uma outra lista de censura em Hollywood, agora ligada à política.
Lembre-se que após a guerra entramos no período da Guerra Fria, uma presente tensão entre
Estados Unidos e União Soviética. As novas guerras não aconteciam nos territórios destes países,
mas em outros que estavam sob esta ou aquela direção política. A Guerra do Vietnã nos anos 60 é um
exemplo disso. O perigo de uma guerra nuclear era constante. Havia muita paranoia, espionagem,
delações de lado a lado e todos os países do mundo se colocavam sob estes dois grandes polos.
Assim, nos Estados Unidos, foi criada o que ficou conhecida como “A Lista Negra de Hollywood”.
Era uma lista que pretendia boicotar, censurar e prender artistas de cinema que fossem ligados
ao Partido Comunista Norte-Americano, então na clandestinidade. Muitos roteiristas, diretores,
atores e atrizes, técnicos perderam seus empregos por entrarem nesta lista. Alguns realmente eram
filiados ao Partido Comunista, mas muitos apenas propagavam ideias que se diziam de esquerda,
como a justiça social e a igualdade entre as pessoas, por exemplo. O clima paranoico anticomunista
era tão grande que muitos artistas para poder trabalhar, precisaram criar pseudônimos.
Um grande exemplo é o roteirista Dalton Trumbo. Há um filme contemporâneo chamado justamente
“Trumbo” (2015), do diretor Jay Roach, sobre este período. Trumbo era ligado ao Partido Comunista,
depôs no Comitê de Atividades AntiAmericanas do Congresso, foi preso e perdeu seu emprego.
Para voltar a trabalhar como roteirista, ele precisou assinar os filmes com outro nome. O filme
“A Princesa e o Plebeu” (1953), de William Wyler, ganhou o Oscar de Melhor Roteiro Original e foi
escrito por Trumbo. Obviamente, ele não foi buscar o prêmio, nem pôde participar da premiação,
pois ninguém sabia que ele era o roteirista. A indústria havia premiado um artista que ela mesma
tinha banido.
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Este clima de censuras e controles morais conviviam com uma intensa transformação nos hábitos de
consumo e na vida das pessoas. Nos anos 50, a televisão começa a tomar os lares norte-americanos
e muda profundamente a relação do público com o audiovisual. O cinema não era mais o único
entretenimento. Os filmes, então, precisam mudar. A cor no final dos anos 50 e início dos 60 é
presente nos principais filmes de mercado da indústria. Já tínhamos um sistema de cores no final
dos anos 30 com o qual foi realizado, por exemplo, “E o Vento Levou”. Porém, com a chegada da
televisão, o cinema precisaria criar outros atrativos ao público. O uso da cor foi um deles. Outro,
é o CinemaScope que é a gravação em widescreen, como hoje temos nas novas televisões. Depois,
houve o 3D e inúmeras inovações, que perduraram ou não, nas salas de cinema. A televisão,
aos poucos, tomou o espaço do cinema como um grande entretenimento popular e os cinemas
precisavam reconquistar este público.
No campo das narrativas, esta mudança tecnológica, comportamental e estética fez com que os
filmes começassem a ousar ainda mais nas histórias. O período um pouco ingênuo de antes da
Segunda Guerra havia definitivamente passado. O pós-guerra, os anos 40 e 50 eram um período
novo, com novos problemas, diferentes conflitos. A normatização das relações sexuais e afetivas
estava começando a ser questionada. A posição da
mulher no mundo do trabalho e nos casamentos estava
aos poucos se modificando. A população negra criticava
profundamente as leis racistas que nos Estados Unidos
eram institucionalizadas. Era um período grande de
transformação das sociedades. A cultura, a política,
a economia passavam por uma mudança geracional.
Hollywood e o sistema dos estúdios entram em crise. E
novos cineastas, mesmo dentro da indústria, apresentam
sem pudor e com maturidade, um novo mundo nos filmes.
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Você Sabia?
O filme B: subterrâneos e inovadores.
Uma indústria de cinema não se faz apenas com grandes clássicos, filmes
realizados por artistas que marcam as listas de melhores filmes da história,
filmes que se estudam em uma aula de História do Cinema, como essa,
por exemplo. Estas produções são chamadas de produções de tipo A. Essas
produções possuem grandes orçamentos, atores e atrizes conhecidos do
público, técnicos de qualidade reconhecida. São os carros-chefes da indústria do cinema. Mas há
muitíssimos outros. Dos anos 40 aos 60, temos uma categoria que é chamada de “filme B”.
O filme B é aquele que abastecia a maior parte das salas de cinema; são menores, com bem
menos orçamento, e artistas não tão conhecidos. Alguns gêneros cinematográficos se encaixaram
muito bem neste tipo de produção, como o terror e a ficção científica, mas há também dramas,
faroestes, filmes de espionagem, comédias, filmes noir.
Estes filmes não ganhavam Oscar, a crítica não se importava muito com eles, mesmo que o
público sempre os assistia. E havia um detalhe muito importante: estes filmes não eram tão bem
supervisionados pelos grandes chefes das empresas, pois eles se preocupavam com os principais
filmes, os de tipo A.
E isso fez com que diversos cineastas, por não serem supervisionados, criassem filmes extremamente
inventivos, subversivos, desafiadores. O baixo orçamento proporcionou maior inovação estética.
Óbvio que também não eram todos. A maioria seguia um certo padrão do gênero pois é a isto que
os públicos se identificavam e buscavam. Mas há um grupo de cineastas de filmes B que marcou a
história do cinema. Citaremos dois deles.
Um dos principais cineastas de filmes B foi Samuel Fuller. Fuller é um dos cineastas mais ousados da
história do cinema. Ele fez filmes de diversos gêneros e há uma obra que marcou profundamente
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a geração de cineastas dos anos
60 e as inovações temáticas e
estéticas do cinema moderno:
Shock Corridor, que no Brasil
se chamou “Paixões que
Alucinam”, de 1963.
Um jornalista investiga um
assassinato ocorrido em um
hospício. Para descobrir mais
sobre o caso, ele finge ter algum
problema mental e se interna
neste hospício. E o jornalista
enlouquece de verdade. O filme
Shock Corridor (1963). Dir.: Samuel Fuller
mostra a ebulição social que
Fonte: Disponível em: <http://bit.ly/2sfuLbE>.
Acesso em: 03 de mar.2018.
estava ocorrendo nos Estados
Unidos no início dos anos 60. O
racismo era institucionalizado; havia lugares que pessoas negras não podiam frequentar, como
as universidades, ou mesmo se sentar, como em alguns restaurantes ou ônibus. As neuroses e
paranoias da Guerra Fria, as tensões raciais, a violência; o que Shock Corridor realiza é uma
metáfora dos Estados Unidos como um grande manicômio, um lugar onde as violências de todo tipo
representavam o verdadeiro espaço do conflito sob a fachada bonita do american way of life, ou o
estilo de vida americano, baseado na individualidade e no empreendedorismo e que, no início dos
anos 60, começara a ser mais questionado. Este filme tornou-se tão importante porque é um dos
poucos dessa época que retratam mais ousadamente o lado trágico e sombrio dos Estados Unidos.
Outro filme importante é “Cat People”, que no Brasil se chamou “Sangue de Pantera”, de 1942.
“Cat People” possui uma sinopse de filme de terror tão banal quanto qualquer filme B de terror
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que são produzidos até hoje, com monstros e temáticas sobrenaturais. Há um casal cuja esposa
é estrangeira e com um passado obscuro. Quando ela beija o marido, ou sente ciúmes dele, ela
se transforma em uma pantera e ataca as pessoas à noite. Ou seja, uma variação da história do
lobisomem. A diferença é que seu diretor, Jacques Tourneur, criou uma narrativa que encontra
uma das principais características dos filmes que provocam medo: a insinuação ou a sugestão.
Torneur nunca filma uma pessoa vestida de pantera, ainda mais em uma produção de filme B,
porque provavelmente a roupa deveria ser meio tosca, obviamente veríamos uma pessoa vestida
de pantera e não teríamos medo, mas riríamos. Como o filme é em preto e branco, Torneur filma
de forma a não conseguirmos ver a pantera atacando.

Cat People (1942). Dir.: Jacques Torneur
Disponível em: <http://bit.ly/2BdC5Y4>. Acesso em: 03 de mar.2018

Nas cenas noturnas, sabemos
que a pantera está à solta, que
ela irá atacar alguma pessoa
descuidada andando na rua, mas
não sabemos nunca nem como
em qual momento acontecerá o
ataque. O nível de tensão e de
medo que Cat People provocou
quando foi exibido foi enorme.
Tourneur demonstrou que para
causar medo no cinema, uma
característica muito importante
é não mostrar na imagem e fazer
o espectador imaginar o perigo.
A noite, a escuridão, o que
desconhecemos e não vemos, são
as raízes das narrativas de terror.
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2.4. Anos 50 e 60: os gêneros modernizados e o fim do Código Hays. Hollywood em crise e o início
de um novo cinema norte-americano

Os anos 50 e 60, como vimos, são um período de transformações profundas em todos as áreas da
vida. O rock invade a música, a juventude ganha espaço como ator social. Os conflitos políticos
da Guerra Fria crescem. Há a Revolução Cubana de 1959. Golpes militares na América Latina.
Revoluções de comportamento, sociais, políticas, culturais.
O sistema hollywoodiano entra em crise. As censuras começam a ser quebradas. Os preconceitos
questionados. Os temas dos filmes ganham maturidade. O cinema precisava questionar o mundo.
Filmes que mesmo realizados dentro de Hollywood, com todo o seu aparato, criticavam diversos de
seus aspectos, como a ganância de produtores, a busca por sucesso a qualquer preço, o tratamento
descartável a profissionais que não rendiam nas bilheterias ou ganhavam prêmios; a busca eterna
da novidade e da juventude e o desrespeito com a memória e a carreira de atores e atrizes que
contribuíram com o cinema. Um conjunto de filmes geniais como “O Crepúsculo dos Deuses”
(1950), de Billy Wilder, “A Malvada” (1950), de Joseph L. Makiewicz, “Assim Estava Escrito” (1952)
de Vicent Minelli, “Nasce Uma Estrela” (1954), de George Cukor.
O número de diretores e temáticas se diversifica. Em 1960, o diretor Otto Preminger convida o
roteirista Dalton Trumbo para escrever o filme “Exodus” e coloca seu nome nos créditos. O grande
astro da indústria, Kirk Douglas torna público o convite a Trumbo para escrever “Spartacus”,
também de 1960, dirigido por Stanley Kubrick. Era o fim da Lista Negra de Hollywood e da paranoia
anticomunista na contratação de profissionais de cinema ligados à esquerda.
Em relação ao Código Hays, três filmes são essenciais para extingui-lo definitivamente, acabando
com a autocensura da indústria: “Meu Ódio Será a Sua Herança” (1968), de Sam Peckinpah, um
faroeste extremamente violento, que reinventou o gênero. “Perdidos na Noite” (1969), de John
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Schlesinger, que conta a vida de dois garotos de programa de
Nova York. O filme, que foi realizado ainda com o código vigente,
chegou a receber a restrição máxima dada à época, os filmes X,
que só eram dadas a filmes pornográficos. Mas o grande filme que
contribuiu significativamente para o fim do código foi o grande
clássico, reinventor do gênero dos filmes de gângster, “Bonnie
e Clyde – Uma Rajada de Balas” (1967), de Arthur Penn. Aqui
vamos ver um pequeno trecho de uma entrevista do diretor com
cenas do filme. É muito interessante a análise que ele faz sobre
a hipocrisia do Código e as transformações sociais que o mundo
estava passando. As pessoas ligavam suas televisões e viam cenas
de horror que se passavam na Guerra do Vietnã. A violência que
os filmes estavam representando mais explicitamente era uma
consequência de uma sociedade violenta e conflituosa, e não a
sua causa. Vamos assistir: https://youtu.be/ynJai6YsZuI.
A lista de filmes e diretores é enorme. Temos, por exemplo,
Ida Lupino, uma das primeiras cineastas que se consolida neste
período, fazendo filmes noir. Citamos já vários e todos são muito
importantes, mas vamos falar de alguns, não por questão de
qualidade, mas de diversidade no uso das temáticas, da recriação
dos gêneros e da inventividade narrativa e estética.
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Orson Welles:
Falaremos especificamente de Welles e de sua obra-prima, “Cidadão Kane” (1942), na Unidade
03, porque este filme é um marco do cinema moderno. Não é à toa que “Cidadão Kane” sempre
aparece nas listas dos melhores filmes de todos os tempos, muitas vezes em primeiro. Este filme
é uma síntese das inovações técnicas, como a profundidade de campo e plano-sequência e como
estas técnicas infundem em novas estéticas, como a ambiguidade da narrativa, com personagens
mais nuançados, menos fincados em categorias como bom ou mau. Welles fez inúmeros filmes,
sempre em conflito com a indústria do cinema. Ele nunca obteve liberdade nos seus filmes como
em “Cidadão Kane” e muitos dos seus filmes foram cortados e remontados pelos produtores.
Independente disso, Orson Welles, assim como Griffith, Chaplin, Eisenstein, é um dos grandes
diretores que reinventaram a narrativa cinematográfica e influenciam o audiovisual até hoje.

Alfred Hitchcock:
O inglês imigrado para Hollywood é conhecido por todos como o “mestre do suspense”. Hitchcock
teve a capacidade de ser um grande sucesso de público e uma enorme influência ao cinema
moderno. Suas técnicas de composição da imagem, de elaboração dos artifícios cinematográficos são
elaboradas em inúmeros filmes, que à época foram exibidos apenas como grandes entretenimentos.
Clássicos como “Pacto Sinistro” (1951), “Janela Indiscreta” (1954), “Ladrão de Casaca” (1955),
“Um Corpo que Cai” (1958), “Intriga Internacional” (1959), “Psicose” (1960), “Os Pássaros” (1963).
Seus filmes atraíam o público porque geralmente uma personagem comum, não um grande herói,
era envolvida em uma trama rocambolesca, quase sem saída, cuja narrativa consistia em apresentar
a própria inocência. Hitchcock era influenciado por temas psicanalíticos, como a questão da culpa;
apresentava metáforas visuais que remetiam à sexualidade; criava técnicas inovadoras de suspense.
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Ele foi um dos primeiros cineastas que conseguiu ter direito ao que chamamos de final cut, ou
corte final. Como os diretores eram contratados dos produtores, quem “fechava” o filme, ou seja,
opinava sobre como ele deveria ser montado e finalizado, eram os produtores. Os diretores não
tinham este direito, inclusive registrado em contrato, e isto causava enormes conflitos sobre qual a
visão sobre o filme seria exposta. Hitchcock burlava este esquema por elaborar tão minuciosamente
seus filmes. Cortava exatamente aonde deveria ser montada cada cena, não deixava espaço para
grandes transformações na narrativa. Seus filmes eram detalhadamente filmados.
Vamos ver uma das cenas mais famosas da história do cinema. A cena do assassinato no chuveiro de
“Psicose”. Perceba a quantidade de cortes que Hitchcock cria para dar suspense à cena. Como ele
não mostra nenhuma imagem explícita, de nudez ou violência, e mesmo assim, através dos inúmeros
cortes, ele constrói uma sequência altamente elaborada, uma das cenas que mais amedrontaram
os espectadores em todo o mundo: https://youtu.be/mXdxYWMQ6C0.
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Disponível em: <https://goo.gl/QS6gor> Acesso em: 03 de mar. 2018

Elia Kazan:
Kazan foi um dos principais responsáveis pelo aperfeiçoamento da atuação nos filmes dos anos 50
e 60. Ele foi um dos fundadores do Actors Studio, em 1947. Esta associação de atores, roteiristas
e diretores desenvolveu um método de atuação, baseado nas ideias do diretor e ator russo
Constantin Stanilavski. Basicamente, este método busca a atuação mais próxima ao real, a mais
naturalista, como se a atuação fosse uma ação da própria vida. Os atores e atrizes deveriam buscar
compreender seus personagens para além do que estava nos roteiros. O que este personagem
pensa? Qual é a sua visão de mundo? O ator e a atriz devem procurar em si, em suas experiências
como elas se conectam aos personagens. E, na prática, esta técnica se apresenta em gestos, falas,
em movimentos corporais, em suma, no todo da atuação. Grandes atores e atriz foram formados
neste método, como: Al Pacino, Robert De Niro, James Dean, Jack Nicholson, Jane Fonda, Anne
Bancroft.
Os atores e atrizes dos filmes de Kazan apresentam atuações impressionantes, em filmes como:
“Vidas Amargas” (1955), com James Dean; “Sindicato de Ladrões” (1954), com Marlon Brando;
“Clamor do Sexo” (1961), com Warren Beatty e Natalie Wood. Os filmes de Kazan com seus
personagens com grandes conflitos interiores permitem aos atores e atrizes apresentarem atuações
viscerais, explosivas, sensuais.
Vamos assistir a uma pequena sequência de um grande filme de Kazan, baseado na peça do
dramaturgo moderno norte-americano Tennessee Williams, “Uma Rua Chamada Pecado” (1951).
No Brasil, você verá este filme com a tradução “Um Bonde Chamado Desejo”. Interpretado por
Marlon Brando e Vivian Leigh, sendo que ela ganhou o Oscar de melhor atriz. Esta sequência
mostra a turbulenta relação amorosa entre estes personagens. A cena foi um escândalo à época
pelo que foi considerado seu alto teor erótico entre as personagens, mesmo sem nenhuma cena
explícita. O método de atuação do Actors Studio, do qual Brando era formado, era a base para uma
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atuação tão intensa, tanto que ele é considerado um dos grandes atores da história do cinema.
Esta sequência quase não entrou no filme. Elia Kazan brigou com os produtores dos estúdios para
incluí-la no filme. Veja-a aqui: https://youtu.be/7244eweRlLs.

Nicholas Ray:
O cineasta Nicholas Ray foi tão influente no cinema moderno, que uma vez Godard disse: “O cinema
é Nicholas Ray”. Ele fez filmes de suspense, faroestes, dramas. Seus filmes possuem temáticas
ousadas, personagens em eterno conflito com a ordem. A violência explode em suas imagens,
muitos de seus filmes eliminam os finais felizes. Os protagonistas dos filmes de Ray são rebeldes
contra o sistema, estão sempre em conflito com a ordem, o poder e as instituições. Ray reinventou
diversos gêneros, ousou com os códigos dos filmes, como no faroeste realizado com protagonistas
femininas, “Johnny Guitar” (1954); os filmes noir “Cinzas que Queimam” (1951) e “No Silêncio da
Noite” (1950); o grande drama, um dos mais ousados dos anos 50, “Delírio de Loucura” (1956),
sobre o vício em remédios; e um dos filmes que mais influenciaram as juventudes de todo o mundo,
“Juventude Transviada” (1955), com o ator-símbolo do período, James Dean. A rebeldia dos anos
50, as roupas, os gestos, o rock, a turbulenta relação entre pais e filhos em um conflito de gerações
que se esboçou nos anos 50 e iria transformar o mundo nos anos 60. Nicholas Ray foi um cineasta
extremamente importante para o cinema moderno e as novas ousadias temáticas que surgirão.
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Stanley Kubrick:
Este é um dos cineastas mais inventivos, criativos, ousados, importantes da história. Stanley Kubrick
fez, praticamente, filmes de todos os gêneros. Filmes noir como “A Morte Passou Perto” (1955) e
“O Grande Golpe” (1956); filmes de guerra, como “Glória Feita de Sangue” (1957); grandes superproduções, como “Spartacus” (1960); filmes que causaram grandes polêmicas, como “Lolita”
(1962); sátiras políticas, como “Doutor Fantástico” (1964); ficções distópicas e com muita violência
e críticas ao poder, como o clássico “Laranja Mecânica” (1971).
Kubrick era minucioso, detalhista, quase levava à loucura todos que trabalhavam com ele por
buscar a perfeição. Depois dos anos 60, ele fez um grande sucesso, o terror “O Iluminado” (1980),
até os anos 90, quando dirigiu seu último filme, “De Olhos Bem Fechados” (1999).
Entre eles, há um grande filme de ficção científica, considerado o maior de todos os tempos: “2001
– Uma Odisseia no Espaço” (1968).
2001 é responsável por um dos mais impressionantes cortes da história do cinema. O osso do macaco
jogado ao alto torna-se, após o corte, uma nave espacial. As implicações conceituais, filosóficas,
históricas deste corte são debatidas até hoje. O filme é justamente sobre como se dá a relação
humana com a tecnologia, quando o supercomputador Hal 9000 “adquire” consciência e passa
cometer atos voluntários. Os debates sobre inteligência artificial, a relação homem-máquina, o
que é a consciência, o destino da humanidade, são colocados em um filme de ficção científica que
é uma das maiores discussões filosóficas no cinema.
Sobre este filme, apenas uma curiosidade: não deram o Oscar de Melhor Efeitos Especiais para
2001 porque pensavam que os macacos do filme eram de verdade e não maquiados e interpretados
por humanos.
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O cineasta norte-americano Martin Scorsese, que apresentaremos ainda nesta Unidade, disse
que 2001 era ao mesmo tempo: um filme de super produção, um filme experimental e um poema
visionário.
Vejamos aqui a sequência que apresenta o corte que comentamos e que possui um das elipses
temporais mais extensas das narrativas cinematográficas. No prólogo do filme, um macaco joga
um osso para o alto e, pelo corte, o osso “transforma-se” numa nave espacial. Um plano que
representa uma imagem do início da humanidade até o futuro das expedições interplanetárias.
Um corte que nos mostra que juntar dois planos não é, necessariamente, uma decisão “simples”,
que a junção entre planos através do corte tem implicações diversas, que cria novos sentidos,
conceituais, filosóficos. Reflita sobre este importante corte: https://youtu.be/cM1eEYr4O5o.
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Os anos 50 e 60 foram uma explosão criativa no cinema norte-americano. Abriram as portas para
uma nova geração de cineastas que não se identificava mais com as regras da indústria. A crise de
Hollywood se acentuara. Era o novo cinema norte-americano.

2.5. O novo cinema norte-americano: ruptura estética e reconsolidação do mercado de cinema no
mundo. Anos 60 e 70

Os anos 60 foram um período de transformações profundas, como já dissemos. Movimentos da
juventude questionavam a educação, os costumes, a sexualidade, a política. Os Estados Unidos
estavam em guerra com o Vietnã, uma pequena península socialista asiática; o movimento hippie
e sua liberalização dos corpos e das mentes tomavam a juventude e as artes, culminando no
Festival de Rock de Woodstock, com seu lema “paz e amor”. No Brasil, tivemos o Golpe Militar de
1964 e seu recrudescimento com a publicação do AI-5, em 1968, que fechou o Congresso Nacional
e retirou direitos políticos. Na França, estudantes se organizaram junto a operários contra o
sistema político e educacional de seu país, o que ficou conhecido como as passeatas de Maio de
68. Na antiga Tchecoslováquia, em sua capital Praga, intelectuais e estudantes lutavam contra a
opressão política e econômica da União Soviética em seu país, buscando direitos aos cidadãos e
descentralização do poder do regime socialista soviético, o que ficou conhecido como a Primavera
de Praga. Na maioria dos países do mundo havia uma ebulição, principalmente jovem, por novas
políticas, novas formas de se ver o mundo e se organizar a sociedade. E isto se refletiu diretamente
nas artes.
Veremos na próxima unidade, as implicações deste momento no que costumamos chamar de cinema
moderno, mas tratemos aqui, primeiro, do cinema norte-americano.
Chamamos esta geração de cineastas, roteiristas, atores, atrizes e técnicos de a “Nova Hollywood”.
Temos uma confluência de fatores: a crise dos estúdios e do cinema clássico; a mudança geracional
do público e dos cineastas que exigiam histórias mais inovadoras e transgressoras; a influência
dos cinemas modernos europeus, como o Neorrealismo italiano e a Nouvelle Vague francesa, que
veremos na Unidade 03; e toda transformação que estava acontecendo no mundo: política, social,
educacional, sexual, cultural, artística.
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Provavelmente você já ouviu falar de alguns destes cineastas: Steven Spielberg, Martin Scorsese,
George Lucas, Denis Hopper, Francis Ford Coppola, John Cassavettes, dentre muitos outros.
Um dos filmes marcos do novo cinema norte-americano é “Sem Destino” (Easy Rider), de 1969.
Dirigido por Denis Hopper, “Sem Destino” é um road movie, ou seja, um filme de estrada. Ele é
o protótipo deste novo cinema: não foi realizado em estúdios nem com grandes orçamentos. Os
atores são jovens, as temáticas são transgressoras, tratam de sexo, drogas e ‘rock and roll’. O
filme foi um enorme sucesso entre o público jovem e abriu as portas para um grande número de
filmes e cineastas criarem filmes mais baratos, fora dos esquemas dos estúdios e trazerem novas
estéticas e temáticas. O mundo estava mudando e os filmes também.
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Sem Destino (1969). Dir.: Denis Hopper
Disponível em: <http://bit.ly/2GSPXHO>
Acesso em: 2 de mar.2018.

O amadurecimento estético e narrativo do cinema
norte-americano dos anos
50 avança nos anos 60 com
temáticas ousadas e imagens mais explícitas, sobre
violência e sexualidade. A
maioria destes filmes são
muito críticos ao próprio
Estados Unidos, sua política expansionista no mundo
e a hipocrisia das relações
sociais dentro do país. Nos
filmes de Francis Ford Co- O Poderoso Chefão (1972). Dir.: Francis F. Coppola
ppola, temos esta crítica Disponível em: <http://bit.ly/2DVpCdB> Acesso em: 3 de mar. 2018.
e, ao mesmo tempo, um
reenquadramento narrativo aos moldes do cinema clássico. Filmes que você já deve ter ouvido
falar, como a trilogia “O Poderoso Chefão” (1972, 1974, 1990), que conta a saga da família ítalo-americana e ganhou diversos Oscar, conseguindo ser sucesso de público e de crítica. Outro grande
filme deste período de Coppola é “Apocalipse Now” (1979), uma profunda crítica à guerra do Vietnã e à política expansionista dos Estados Unidos.
Outro filme desta estirpe é “Taxi Driver – Motorista de Táxi” (1976), de Martin Scorsese; também
um marco deste novo cinema norte-americano ao tratar a questão da violência cotidiana nos Estados Unidos. O filme conta uma história bem atual. Um jovem dispensado pelo exército, tornase motorista de táxi. Travis Bickle, interpretado por Robert de Niro, sofre de insônia e problemas
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psicológicos e começa a ver a
cidade como um espaço de declínio moral e, assim, passa a
cometer atos de violência, buscando “limpar” a cidade. A paranoia do indivíduo na cidade,
a violência, o niilismo político
de cidadãos que não vem saída
para a transformação. O filme
de Scorsese foi um marco no
debate sobre a violência no cotidiano norte-americano.
Estes filmes contribuíram tanto
para uma crítica interna quanto para que esta nova geração
se estabelecesse no sentido de reocupar os espaços das salas de cinema, que o cinema norte-americana tinha um pouco perdido, devido a mudança dos estúdios e das visões de mundo, no final dos
anos 60 e início dos 70, como já comentamos.
Taxi Driver (1976). Dir.: Martin Scorsese
Fonte: Disponível em: <http://bit.ly/2fTS57Z> Acesso em: 3 de mar. 2018.
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Esta junção de filmes críticos readaptados à narrativa clássica desembocaram em um tipo de filme que conhecemos muito bem, com início nos anos 70 e explosão nos anos 80, e são a forma da
indústria do cinema norte-americano se estruturar até hoje: os blockbusters.
Em tradução, os “arrasta-quarteirões” são chamados assim porque envolvem uma espetacularização da narrativa, são envolvidos em outros produtos, como souvenirs, roupas, acessórios. São
responsáveis pelas mudanças no sistema de produção, de distribuição e de exibição do cinema.
Surgem de uma maior relação entre estética e economia realizadas por empresas que agora são
conglomerados midiáticos e que dominam os cinemas e televisões de todo o mundo.
Steven Spielberg e George Lucas são dois desses cineastas que fortalecerem este tipo de filme.
Em “Tubarão” (1976) e “Guerra nas Estrelas” (1977), o cinema norte-americano voltou a reo-
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Tubarão (1976). Dir.: Steven Spielberg Disponível em: <http://bit.ly/2BGTJEF> Acesso em: 3 de mar. 2018.

cupar maciçamente as salas de
cinema de todo o mundo. O breve período de caída da indústria,
foi retomado pelos cineastas que
antes a criticavam. As técnicas e
estéticas do novo cinema moderno foram incorporadas e adaptadas para um grande cinema
de entretenimento. O cinema
hollywoodiano entrara em uma
nova fase: os blockbusters dominam a indústria cinematográfica
até hoje. Os cinemas de outros
países quase não entram mais em
Guerra Nas Estrelas (1977). Dir.: George Lucas
Disponível em: <http://ab.co/2oTGkkO> Acesso em: 3 de mar. 2018.
cartaz. O cinema brasileiro possui leis que regem a sua participação no mercado, mas não chegam em média a 10% da ocupação
das salas de cinema.
O novo cinema norte-americano criara, temporariamente, uma cisão com o cinema clássico, mas
rapidamente este assumiu a função que o cinema expansionista de Hollywood sempre se rogou na
indústria do cinema.
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Nos anos 80, os filmes de temática juvenil e os blockbusters tomam as salas. Muitos criticam
que depois de uma fase de filmes maduros e complexos, o cinema norte-americano voltara a se
infantilizar e tornar-se um produto massificado de ocupação do entretenimento mundial. Por outro
lado, há uma série de filmes que podem ser considerados uma radiografia da juventude norteamericana, com suas contradições, medos e sonhos; ressalta-se que o princípio de globalização,
que já vivíamos nos anos 80 fez com que gerações de jovens em todo mundo se identificassem com
os mesmos problemas que os jovens norte-americanos sofriam: a convivência problemática nas
escolas; as primeiras questões afetivas; a conturbada relação familiar. Os filmes do cineasta John
Hughes são representativos deste momento, como Gatinhas e Gatões (Sixteen Candles, 1984);
O Clube dos Cinco (The Breakfast Club, 1985); Curtindo a Vida Adoidado (Ferris Buller’s Day Off,
1986).
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O Clube dos Cinco (1985). Dir.: John Hughes
Disponível em: https://goo.gl/ibxyjX
Acesso em: 3 de mar. 2018.

O sonho acabou, cantou John Lennon em 1980. Os sonhos revolucionários das gerações de 1960
e 1970 foram tomados por um certo pragmatismo da vida. Ao final dos anos 70 e início dos 80
temos o surgimento das políticas neoliberais do presidente Ronald Regan, nos Estados Unidos, e de
Margaret Tatcher, no Reino Unido e que dominaram o mundo ocidental. Os Estados diminuem suas
funções na salvaguarda dos direitos básicos dos cidadãos e o foco se dá na auto-regulamentação
dos mercados. Nos países periféricos, como o Brasil, são momentos de agudas crises econômicas
que dominaram quase toda a década. Dos escombros do capitalismo nas periferias tanto de Nova
York, quanto de Londres e São Paulo, surgem o punk e o hip hop e novas expressões nas artes. No
cinema, novas gerações de cineastas. A televisão toma um espaço muito maior no lazer das pessoas
e também se torna um meio de experimentação da linguagem audiovisual. Os vídeos, que já eram
usados nos anos 70, criam mais possibilidades de experimentação. Artistas plásticos, videomakers,
cinegrafistas, videastas agora também são parte do audiovisual e não apenas os cineastas que
fazem filmes para a sala de cinema. Neste momento importante de reflexão histórica, há um
conjunto de filmes que foram chamados de pós-modernos e que veremos suas características na
unidade 04, porque antes veremos um dos momentos mais importantes da história do cinema e de
todo o mundo. O cinema moderno é o conjunto de diversas cinematografias e são cunhados por
esta expressão porque possuem uma estética diferente da do cinema clássico. A grande maioria
dos países tiverem seus “cinemas modernos”. Síntese entre as vanguardas e o cinema clássico,
os cinemas modernos criaram inúmeras estratégias de se fazer e pensar audiovisualmente o
mundo com novas formas, influenciando cinemas de todo o mundo, como este novo cinema norteamericano que comentamos nesta unidade.
Historicamente, podemos colocar um marco: é a Segunda Guerra Mundial.
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Você Sabia?
O cinema experimental norte-americano
Uma questão muito importante a guardarmos sobre o cinema realizados nos
Estados Unidos é: o cinema norte-americano não é Hollywood. Os Estados Unidos,
assim como o Brasil, são um país com uma extensão territorial gigantesca.
Hollywood, como já dissemos, é um distrito de Los Angeles. É o conjunto de
empresas do ramo cinematográfico que mais produzem e ocupam os mercados, e
para o senso comum, o cinema é sinônimo de cinema de Hollywood. Mas há diversas produções menores,
experimentais, com outro foco audiovisual que aquele da narrativa clássica. Há um grupo de cineastas
que se convencionou chamar de cinema independente norte-americano, ou cinema experimental norteamericano. Estes cineastas são bem diversos entre si. O que os une é a transgressão contra a narrativa
clássica, a experimentação de temas e formas de se construir obras audiovisuais. Citaremos alguns mas a
lista de cineastas deste período é extensa e muitos continuam fazendo filmes até hoje.
Uma das principais cineastas experimentais norte-americanas é Maya Deren. Ela foi uma multiartista.
Diretora, teórica do cinema, coreógrafa, dançarina, escritora, fotógrafa. Seus filmes, curtas-metragens,
são experimentações narrativas. O mais conhecido deles é o clássico “Meshes of the Afternoon” (1942),
que não foi lançado comercialmente no Brasil, logo não tem tradução. Este filme você pode ver aqui:
https://youtu.be/h4Wvv_bV224.
Como ela era dançarina e cineasta, fez diversos experimentos audiovisuais com a dança no cinema,
sendo uma precursora da vídeo-dança. Seus experimentos fotográficos, com múltiplas exposições, seus
enquadramentos inusitados, suas imagens oníricas que buscam criar reflexões sobre a psiquê feminina,
fizeram de Deren uma das cineastas mais influentes do cinema experimental em todo o mundo.
Outro cineasta é o artista plástico Andy Warhol. Ele foi um dos principais artistas da arte pop ou pop
art. A arte pop norte-americana dos anos 50 e 60 se utilizava dos objetos de consumo da sociedade para
criticar a forma desta sociedade mitificar o consumo. Suas telas se utilizam tanto de objetos do cotidiano
quanto das personalidades, do cinema, da política, da sociedade. Como se houvesse uma dimensão quase
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religiosa na maneira como mitificamos os artistas de cinema, por exemplo e a narrativa clássica, como
vimos, se conjuga a este formato de consumo, através de seus mecanismos de identificação que temos
com as histórias, atores e atrizes. Por isto, os filmes de Warhol abusam da experimentação narrativa.
O filme “Sleep” (1963), por exemplo, é um plano-sequência, ou seja, um filme sem cortes, de um ator
dormindo por cinco horas. “Empire” (1964) é mudo e preto e branco, do famoso prédio Empire State
Building, filmado em câmera lenta por oito horas!
Óbvio que as pessoas não ficavam assistindo o mesmo plano por todo este tempo. A transgressão de Warhol
é uma pesquisa sobre como lidamos com o tempo na imagem audiovisual. Estes filmes não são produzidos
para serem exibidos no cinema, são geralmente exibidos em galerias de artes plásticas, são experimentos
audiovisuais. As artes plásticas, desde as vanguardas dos anos 20, passando por Warhol e a vídeo-arte
sempre incorporou o audiovisual como forma de reflexão estética e visual, e não necessariamente narrativa,
como vemos no cinema clássico.
Além de Deren e Warhol, temos
Jonas Mekas, a documentarista
Shirley Clark, Bill Morrisson, os filmes
sobre ocultismo com temáticas
homoeróticas de Kenneth Anger, as
experimentações nas películas de
Stan Brakhage. Perceba que estes
filmes fogem do padrão de longametragem de ficção de mais ou
menos duas horas. Eles expandem
as capacidades temáticas, estéticas,
teóricas, físicas dos filmes. Não
constituem
um
programa
de
entretenimento padrão, são projetos
de pesquisas audiovisuais.
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Meshes of the Afternoon (1943). Dir.: Maya Deren
Disponível em: <http://bit.ly/2C0w6Tc> Acesso em: 3 de mar. 2018

ATIVIDADES

Assim, como na unidade 1, façamos o exercício de observar uma grande sequência do filme “Assim
Estava Escrito”, dirigido por Vincent Minelli, em 1952, para entendermos as principais características
desta tensão que estava se dando no cinema clássico e as críticas realizadas a ele por dentro da
indústria de Hollywood.
Assistamos antes: https://youtu.be/sd5ub1PM0Fs.
Este é um diálogo emblemático: é uma discussão entre um diretor e um produtor. O produtor,
protagonista do filme, é interpretado por Kirk Douglas, uma grande estrela da época. No filme,
ele é um jovem produtor querendo emplacar um grande sucesso. Um filme que ao mesmo tempo
tenha sucesso de público e conquiste o Oscar.
“Assim Estava Escrito” foi realizado em 1952. O cinema clássico hollywoodiano já estava consolidado,
já havíamos passado pela mudança para o cinema falado, pelo sistema dos estúdios, pela Segunda
Guerra, pela dominação mundial do cinema norte-americano.
Por isso, também, é impressionante como o filme de Minelli consegue alcançar este nível de
autocrítica realizado por um filme dentro desta mesma indústria. Como vimos, os anos 50 são
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um momento importante do
cinema hollywoodiano, a estrutura
da indústria estava mudando, a
televisão começava tomar espaço
no lazer dos norte-americanos,
a figura do diretor buscava mais
liberdade do controle do produtor.
Logo, este filme é um ótimo
exemplo das transformações que o
cinema clássico estava passando,
prenunciando as questões em torno
da liberdade artística do diretor de
cinema, que será a pauta do cinema
moderno, tema da nossa próxima
unidade 3.
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Disponível em: http://bit.ly/2FR5o1K Acesso em: 3 de mar. 2018.

O cinema moderno
(1941 – 1968)
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O cinema moderno (1941 – 1968)

O que quer dizer moderno?
Esta palavra está no nosso cotidiano a todo momento. Geralmente, remete a
novas tecnologias, novos comportamentos, inovações nas artes e nas visões de
mundo. Também quando dizemos “moderno”, já temos como pressuposto o seu
contrário. Algumas vezes, o que é antigo; em outras, o que é atrasado; ou o que
não tem mais serventia.
Mas esta palavra pode assumir múltiplas interpretações. Quando, por exemplo,
denominamos nossa sociedade de moderna em contraposição às sociedades
indígenas, que acreditamos ser “primitivas”. Ao compará-las, vemos que é a
sociedade moderna que está consumindo todos os bens naturais do mundo, que
está a cada ano aumentando os dados do aquecimento global, que está forçando
racionamento de água, que está multiplicando os lixos não reutilizáveis, que está
criando ocupações desordenadas nas cidades, que está aumentando a desigualdade
social. Por esta perspectiva, a sociedade moderna talvez não seja tão moderna
assim. Ou, necessariamente, este termo tão usado de forma positiva, possa ser
visto também de maneira negativa, ou, no mínimo, contraditória.
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Quando utilizamos esta palavra junto às disciplinas que estudamos na escola, em cada uma há uma
especificidade diferente de como a utiliza. Na história, conforme comentamos na unidade 01, a
Idade Moderna é aquela que começa com o fim da Idade Média, período das Grandes Navegações,
do Renascimento nas artes, do Humanismo europeu. Marca-se, didaticamente, seu fim, no século
XVIII, com a queda dos absolutismos dos reis e as revoluções burguesas, como a Revolução Francesa,
em 1789. Na Filosofia, temos também sua virada moderna com o fim da Idade Média e o pensamento
guiado pela questão da fé, do crer. Na filosofia
moderna, para além de crer, o importante é o
conhecer, saber como se dá o conhecimento
para o ser humano, como conhecemos as
coisas e o mundo. Este subjetivismo racional
é o que marca a obra de René Descartes,
por exemplo. Depois, aprofundada pelo
Iluminismo francês e pelo racionalismo
de Immanuel Kant que tenta buscar a
emancipação do ser humano pela razão
para, assim, não se ser mais tutelado pela
igreja ou pelos reinos absolutistas. A crítica
a este modelo de pensamento racionalista se
dará mais fortemente no século XIX e XX, período que
chamamos de Filosofia Contemporânea e que comporta
várias linhas críticas ao pensamento moderno, como o
materialismo de Karl Marx, a critica à razão ocidental
de Friedrich Nietzsche e a descoberta do inconsciente
pela psicanálise de Sigmund Freud.
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Ou seja, desde os nossos usos cotidianos até os estudos das disciplinas, a palavra “moderno”
adquire diversas conotações. Precisamos analisar o contexto que esta palavra se insere e sob qual
paradigma a ela está sendo colocado. Nunca será um uso homogêneo e único.
No cinema e no audiovisual, utilizamos esta palavra para contrapor o que chamamos de “clássico”.
Vimos nas unidade 01 e 02 que o cinema clássico foi sendo estruturado ao longo dos anos. Desde o
início do cinema, já vemos as diversas técnicas que serão incorporadas aos modelos de produção
de diversos países, sendo que nos Estados Unidos, em Hollywood, desde os anos 10 até os anos 50,
temos todo um sistema que moldou o que hoje chamamos de “clássico”.
A constituição dos planos, os movimentos de câmera, a função dos atores e dos gêneros, a
“montagem invisível”, a hierarquia de produção, as inovações tecnológicas, o realismo das imagens
e o naturalismo das atuações, todo este sistema que organiza uma narrativa como uma “janela
para outro mundo”, na qual nós, espectadores, participamos acompanhando aquela história como
se ela estivesse posta ali naturalmente e não como parte de um sistema de produção.
Assim, quando falamos “cinema moderno” estamos falando especificamente de um cinema que foi
feito após a Segunda Guerra Mundial e que dura, mais ou menos, até o fim dos anos 70 e chamamos
este cinema de moderno porque ele questiona, em diversos aspectos, esta concepção de cinema
que é naturalizada como “cinema clássico”.
Isto não quer dizer necessariamente juízes de valores. Nem que não há muitos filmes importantes
para a história do cinema que fizeram parte do sistema de estúdios de Hollywood e do ilusionismo
da narrativa clássica; ou que já não houvesse filmes e cineastas que trabalhassem sob este sistema
e que o questionassem, como vimos vários na unidade 02. Dos questionamentos à narrativa clássica
também vimos, como você se lembra, as vanguardas na unidade 01.
Posto isto, o moderno que falamos aqui e que se inicia no pós-guerra, é um cinema que, nem
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sempre tendo como tema a política, possui uma atitude política, no sentido de uma atitude crítica
em relação aos mecanismos do cinema clássico.
Atitude política no sentido de questionamento desta narrativa, na busca por renovar seus códigos,
quebrar seus ilusionismos, amadurecer suas narrativas, de colocar o cinema mais próximo a um
embate com as questões que vivemos no mundo e não uma janela para outro.
Não é à toa que, didaticamente, se coloca o cinema moderno no pós-guerra. O mundo viu entre
1939 e 1945 uma das maiores catástrofes do século XX. Após a guerra, era necessário criar mais
questionamentos sobre os rumos que a humanidade estava se colocando. A Organização das Nações
Unidas, a ONU, é criada em 1945, logo após o fim da guerra. Tratados de paz são assinados. As
ideologias fascistas e nazistas são condenadas. Como, então, não permitirmos mais guerras? Como
lutar contra o horror? É possível haver condições materiais para todas as populações do mundo
viverem em paz? Se não, por quê? Como enfrentar as desigualdades? E qual é a função da arte
neste mundo? Do cinema, do audiovisual? Esta arte que não existe sem a tecnologia que mostra e
revela o mundo com imagens e sons em movimentos perante nossos olhos? E que ao mesmo tempo
constrói discursos, apresenta ideias e é vivenciada por inúmeras pessoas de todo o planeta.
Ou seja, qual a arte e o mundo possíveis depois de uma guerra mundial?
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3.1. Os precursores

No cinema mudo, já havia diversas manifestações críticas à construção ilusionista dos códigos da
narrativa clássica, como o caso das vanguardas. Com o cinema falado, o predomínio hollywoodiano
se intensifica. O sistema de produção hierárquico, os gêneros, os astros e as estrelas tomam os
cinemas de todo o mundo e criam a “Época de Ouro de Hollywood”. Vimos também que o cinema
falado necessitava de um maior controle dos estúdios. Não havia muitas improvisações ou acasos.
Ao mesmo tempo, as narrativas eram bem codificadas nos gêneros e havia o claro entendimento
entre personagens bons e maus, menos nuances narrativas.
Já vimos alguns cineastas e filmes que conseguiram, nos anos 30, com o cinema falado, apresentar,
técnica e esteticamente, uma maior complexidade ao cinema falado, como nos filmes de Fritz
Lang, na Alemanha, por exemplo.
Mas ainda havia alguns preceitos e regras básicas do cinema clássico que não haviam sido
questionadas. Há muitos cineastas entre os anos 30 e 40 que poderíamos citar, mas escolhemos
dois que foram influência direta para os cinemas modernos que depois veremos. Dois dos cineastas
que você verá sempre seus filmes citados nas listas de melhores filmes da história do cinema. O
francês Jean Renoir e o norte-americano Orson Welles.

a) Jean Renoir: Jean Renoir era filho do pintor impressionista Auguste Renoir. Desde cedo, a
arte foi parte de sua vida. Ele começou a fazer filmes ainda no período mudo, mas foi nos anos 30,
com o cinema falado, que ele fez seus grandes clássicos, “A Grande Ilusão”, de 1937, que mostra
as consequências da Primeira Guerra Mundial com o fim da dominação das aristocracias. E “A Regra
do Jogo”, de 1939, este considerado um dos maiores filmes da história do cinema.

108

À época de seu lançamento, um pouco antes da Segunda Guerra Mundial, não foi um sucesso de
público, mas foi redescoberto mais tarde e foi importante influência ao cinema moderno.
Lembre-se de quando vimos, no início da unidade 02, as dificuldades que o cinema falado impôs
às produções: câmeras fixas, demarcações para os atores bem rígidas, roteiros maniqueístas,
atuações bem delimitadas?
Vários filmes ao longo dos anos 30 transformaram estas questões, mas dizemos que “A Regra do
Jogo” foi um dos principais filmes que “libertou” a câmera e os atores em cena.
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A Regra do Jogo (1939). Dir.: Jean Renoir
FoDisponível em: <http://bit.ly/2tCSYcI>. Acesso em: 3 de mar.2018

A maior parte do filme se passa em uma grande casa e há um encontro entre amigos, com jantares,
teatro e festas. Renoir cria uma radiografia das relações amorosas e afetivas entre as diversas
classes sociais que compunham a França no pré-guerra. Há aristocracia, burguesia, trabalhadores,
artistas, vagabundos. É um filme rico de personagens e o roteiro posiciona-nos em diversas situações
que, ao final, não conseguimos dizer que personagem é bom ou mau, por exemplo.
Nesta sequência que veremos, podemos perceber como os atores estão “livres” em cena. É a
câmera que os acompanha, e não o contrário. Logo, a câmera quase nunca está fixa. Há travellings
para todos os lados, há profundidade de campo, o que nos permite perceber diversas situações
acontecendo no quadro com uma perspectiva em foco maior. Ao mesmo tempo que a câmera não
é fixa, não o é o roteiro e os personagens. Estes são ambíguos, comportam diversas leituras.
Renoir, que ainda filmava em estúdios na França dizia que quando se começava uma filmagem
era preciso deixar as portas do estúdio abertas, pois assim poderia entrar o acaso em cena. Não
que suas produções não fossem bem realizadas, e não houvesse um roteiro com diálogos, como
qualquer filme. Mas a preferência por deixar os atores mais livres, andando em cena, com várias
situações acontecendo ao mesmo tempo, demarca uma outra forma de se pensar qual a função da
câmera no cinema falado. E, consequentemente, de toda narrativa.
Renoir foi um dos grandes precursores do cinema moderno. Com ele, os cineastas do pós-Guerra
viram que tanto a câmera quanto as atuações poderiam ser livres das regras do cinema clássico.
E que os roteiros e os personagens poderiam ser ambíguos, contraditórios, complexos. Como a
própria vida.
Preste atenção à câmera e à posição dos atores e como há um jogo cênico nesta relação, quase
como se fosse uma dança. Há várias cenas sem corte e os planos-sequências que dão mais realismo
ao mundo narrativo do filme. Vejamos aqui: https://youtu.be/b7pvIvuIoIU.
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b) Orson Welles: Comentamos, rapidamente, sobre o cinema de Orson Welles na unidade 02,
quando estudamos o cinema norte-americano, no capítulo que trata dos diretores que inovaram a
linguagem do cinema a partir dos anos 40 e 50. E estamos voltando a Welles porque ele não apenas
influenciou o cinema norte-americano, mas todo o cinema moderno mundial.
Welles era um jovem diretor de teatro e, em 1938, ele foi responsável por um dos grandes eventos
da história da comunicação. Ele foi convidado pela rádio norte-americana CBS para adaptar o
livro de ficção científica “A Guerra dos Mundos”, de H. G. Wells. A voz de Welles interrompeu a
programação musical da rádio e apresentou
a radionovela como se fosse um programa
jornalístico. Parecia uma reportagem ao
vivo, com entrevistas e comentários sobre
o acontecimento. Era como se naquele
momento estivesse havendo realmente
um ataque alienígena aos Estados Unidos.
Houve um pânico coletivo em diversas
cidades que imaginavam que a notícia
era verdadeira. As estradas ficaram
superlotadas de pessoas fugindo de carro,
famílias estocando comida, fugas em
massa. Estipula-se que, pelo menos, um
milhão de pessoas acreditou ser verdadeira
a história.
Cidadão Kane (1941). Dir.: Orson Welles
Disponível em: <http://bit.ly/2su3ouv>. Acesso em: 3 de mar.2018.

Este evento é estudado nos estudos sobre
comunicação até hoje sobre como os
meios de comunicação de massa possuem
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o poder de influenciar psicologicamente as pessoas. No dia posterior, a capa
do jornal Daily News teve como manchete: “Guerra falsa espalha terror
pelos Estados Unidos”.
A genialidade da dramatização de Welles de misturar ficção e “realidade”
chamou a atenção de Hollywood e o estúdio RKO o contratou para a
produção de um filme. Welles obteve uma liberdade de criação raríssima
em Hollywood: não havia produtores o supervisionando, ele escreveria o
roteiro, escolheria a equipe que quisesse, sobre o tema que quisesse, como
quisesse.
Deste contexto, nasceu o que muito se considera o maior filme da história
do cinema: “Cidadão Kane”.
Orson Welles fez “Cidadão Kane” em 1941, ainda durante a guerra. O
cidadão Kane que dá o título ao filme é Charles Foster Kane, um magnata
da imprensa norte-americana e sua influência na vida pública e na política.
Esta história teve como base declarada a vida de William Randolph Hearst,
um dos maiores empresários do jornalismo norte-americano que também
buscou influenciar a vida pública e a política. E este foi um ponto que quase
destruiu a carreira de Welles. Ao saber do filme, Hearst exigiu do estúdio a
sua destruição. Por pouco, “Cidadão Kane” quase não foi lançado e o filme
não existiu. As relações comerciais de Hearst, assim como de Kane no filme,
não são apenas na imprensa, mas se misturam com outras indústrias, como
a bélica e a política. A influência de Hearst era enorme. Mas o filme foi
lançado. E mudou a história do cinema.
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Mesmo assim, o filme “Cidadão Kane” é muitíssimo mais que esta história. Como dissemos do
cinema de Griffith na unidade 01, este filme é um dos que conseguiram construir uma síntese das
principais técnicas de fotografia e montagem, roteiro e atuação, que o cinema falado já havia
acumulado em vinte anos de produção.
Para começar, mesmo que o filme seja baseado na vida de Hearst, a grande questão do filme é a
impossibilidade de se fazer uma biografia. Uma biografia nunca capturará a complexidade de uma
vida. O filme começa com a morte de Kane e ele, em seu leito de morte, diz uma única palavra:
Rosebud (botão-de-rosa). Após isso, um grupo de repórteres tenta compreender quem foi Kane e o
que quer dizer Rosebud e vão atrás das pessoas que participaram de sua vida. O filme é composto
por flashbacks das lembranças destas pessoas. Ou seja, sempre vemos Kane pelo olhar dos outros.
Dos muitos outros. Uma biografia é de antemão uma narrativa impossível, ela só existe enquanto
possibilidade das inúmeras visões sobre a vida de uma pessoa. E mesmo este conjunto de visões
não é a vida de Kane. O importante é esta inconsistência que é acreditar que uma biografia pode
encontrar a verdade de uma vida.
Logo, o que Welles faz é transpor este tipo de narrativa que questiona o biografismo com todas
suas ambiguidades, na própria forma do filme. Welles mostrou com “Cidadão Kane”, com suas
inúmeras técnicas, apresenta uma nova forma de se contar histórias no cinema.
Dentre estas técnicas, duas que já citamos sobre o filme de Renoir, tomam aqui uma dimensão
mais estrutural em todo o filme: a profundidade de campo e o plano-sequência.
A profundidade de campo, como o próprio nome diz, é a capacidade de se permitir deixar em foco
figuras ou pessoas em um espaço mais extenso no quadro. O plano-sequência é um plano que não
possui cortes. Toda a ação da sequência é resolvida em um único plano.
Estas técnicas foram muito importantes para o cinema moderno e “Cidadão Kane” torna-se
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referência por utilizá-las dramaticamente. A profundidade de campo permite que mais ações
ocorram no quadro sem uma necessária hierarquia do olhar que o foco proporcionaria. Olhamos
as diversas ações no quadro ao mesmo tempo e isto traz mais riqueza e complexidade à cena. Ao
mesmo tempo, o plano-sequência ao resolver a ação da cena toda em um único plano, possibilita
uma maior noção do “tempo real” de uma ação. Se no cinema clássico um diálogo seria recortado
a todo momento em planos e contraplanos, em Cidadão Kane, privilegia-se o continuum da ação.
Há menos planos e uma outra forma de manipulação do tempo, mais próxima da ação real dos
atores.
Assim como temos a largura, a profundidade e a perspectiva, o aprofundamento destas técnicas,
nos filmes de Renoir e Welles e depois no cinema moderno, permitiram um melhor aperfeiçoamento
da “forma” do filme e, consequentemente, uma mais complexa manipulação do tempo.
Vejamos esta sequência do início do filme, quando Kane ainda é criança. A sequência inteira é
resolvida em apenas dois planos. Perceba o uso da profundidade de campo, com camadas de ações
focalizadas acontecendo no mesmo quadro: https://youtu.be/O6BAaV62IIc.
Nesta outra sequência, a câmera está fixa. No contexto do filme, a primeira esposa de Kane tentou
o suicídio. Vemos a ação resolvida toda de uma vez. Em uma primeira camada, vemos o copo e o
remédio; na segunda, ela na cama; na terceira, Kane entrando no quarto. Assim como no segundo
plano da sequência, com Kane e o médico, e a câmera fixa na mesma posição.
A profundidade de campo permite uma maior sintetização das ações, menos montagens paralelas,
menos ilusionismo narrativo do tempo e uma noção da duração do tempo mais próxima do tempo
real da ação. Vejamos: https://youtu.be/J2neTW6-hlA.
Por fim, vamos ver uma pequena cena-síntese de “Cidadão Kane”. O personagem, ao final do filme,
anda por seu palácio e sua imagem é multiplicada por inúmeros espelhos. Vemos muitos Kanes.
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Assim como o roteiro do filme, a construção
imagética desta apresenta, visualmente,
esta mesma ambiguidade. Não há verdades
ou um ponto fixo seguro. Kane são todos os
Kanes que vimos, com suas possibilidades
e contradições. Vejamos aqui: https://
youtu.be/Iat-3jrDK-I.
O mundo estava passando pela guerra.
Técnicas como o plano-sequência seriam
tomadas como uma posição política de
“mostrar” o mundo assim como ele é em sua
“ação real” e não recriado em um estúdio
de Hollywood. Era preciso sair às ruas e
mostrar os dramas de um mundo dilacerado
que ainda buscava se reconstruir.
E não à toa, foi em um país que perdeu a
guerra, a Itália, que, a partir da resistência
interna ao fascismo, criou-se um dos
movimentos culturais e cinematográficos
fundadores da estética do cinema moderno:
o neorrealismo italiano.
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Orson Welles. Disponível em https://goo.gl/Y2nQZu

3.2. O neorrealismo italiano

Quando uma nação entra em guerra, isso não quer dizer necessariamente
que todas as pessoas daquele país apoiam as ações, a ideologia e as
posturas políticas dos políticos que dirigem os Estados. Na França ocupada
pelos nazistas, muitos apoiaram a ocupação e muitos resistiram. A Itália,
que era governada pelo ditador fascista Benito Mussollini, foi uma das
grandes provocadoras da Segunda Guerra, junto à Alemanha nazista.
Eram os países do Eixo contra os países Aliados.
Em ambos países, houve uma conjunção de esforços entre trabalhadores,
intelectuais, artistas, religiosos, estudantes para combater a ocupação.
Na Itália, a situação era ainda mais complexa porque o próprio país era
inimigo. Este movimento foi chamado de Resistência.
A Resistência italiana foi um dos primeiros temas do neorrealismo
italiano. O neorrealismo foi um movimento político e cultural surgido
ao final da Segunda Guerra. A Itália estava destruída, havia perdido
a guerra, populações perderam suas casas e famílias e havia falta
de comida, por isso que os primeiros filmes do neorrealismo italiano
sempre lidam com estas questões: o fascismo e a guerra; os problemas
sociais no campo e nas cidades; o desemprego; o abandono de crianças
e idosos; a condição da mulher na sociedade.
Junto a isso, o apoio mútuo que houve entre diferentes atores sociais
na resistência preconizava a importância de um novo humanismo. Após
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a guerra, era necessária uma nova forma de se lidar com o mundo, com as relações humanas e,
consequentemente, com a arte. O neorrealismo italiano é também a busca de um novo humanismo.
Há uma série de diretores, roteiristas, atores, atrizes, teóricos do neorrealismo italiano, mas
podemos citar como principais os diretores Roberto Rossellini, Luchino Visconti, Vitorio de Sica.
Rossellini fez, logo ao final da guerra, o grande clássico “Roma, Cidade Aberta” (1945). Este filme
foi tão importante que inclusive contribuiu para mudar a imagem da Itália no mundo. Todos os
países que haviam lutado na guerra, obviamente, possuíam uma relação conflituosa com a Itália e
a Alemanha. Este filme de Rossellini contribuiu para mostrar ao mundo que havia resistência dentro
da própria Itália contra o fascismo. Talvez não haja um filme que, em um momento tão específico
da história, possuiu uma importância geopolítica tão fundamental quanto “Roma, Cidade Aberta”.
Após este filme, a Itália poderia se mostrar ao mundo como um outro país. De certa forma, “Roma,
Cidade Aberta” contribuiu para a reentrada da Itália no mundo.
Junto a filmes essenciais como “Paisá” (1946) do próprio Rossellini, “A Terra Treme” (1948), de
Luchino Visconti, e “Ladrões de Bicicleta” (1948), de Vitorio de Sica, foram responsáveis por um
dos movimentos cinematográficos que mais influenciaram os filmes de todo o mundo. Vejamos suas
principais características:
Produção: as produções dos filmes do neorrealismo não possuíam muitos recursos, aliás, eram quase
mínimos. A Itália, à época do fascismo, possuía o famoso estúdio Cinecittà que foi destruído durante
a guerra. Assim, hierarquias de produção eram menores; os diretores geralmente produziam seus
próprios filmes e a intenção destes cineastas era sair às ruas e filmar os escombros da guerra e os
conflitos que ali se passaram.
Roteiro: com esta pequena estrutura de produção, os roteiros também passaram a ser menos
rígidos em seus diálogos e organização das sequências. Havia mais improvisação e os roteiros eram
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mais abertos. Aqui temos uma das principais características do neorrealismo que é a busca por
uma espécie de fusão entre a ficção e o documentário. Havia roteiro e personagens, mas os atores
e atrizes, assim como os não-atores, estavam nos reais lugares de conflito da guerra e muitas
destas pessoas haviam passado por aquelas situações durante a guerra, que agora representavam
em um filme de ficção. Logo, o grau de realismo destes filmes apresentou novas formas narrativas.
A câmera captava aquelas imagens reais e não produzidas em um estúdio. A relação das personagens
com o espaço também muda, torna-se mais orgânica e aberta. A câmera filma uma ficção como
se fosse um documentário. Por isso também chamamos este cinema de
neorrealismo. Porque o realismo do cinema clássico, forjado
em estúdios, com um sistema rígido de controle era um
realismo que não mais cabia às necessidades de se
filmar a vida e o mundo depois de uma guerra. Era
preciso ir às ruas, em cenários reais, buscando
menos mediações e controle das narrativas.
Era um novo realismo.
Atuação: este tipo de produção e de roteiro
permitiu que os cineastas colocassem
juntos em cena, atores e não-atores. Temos
atores e atrizes consagrados e conhecidos
do público italiano atuando junto com atores
que não são profissionais, como crianças, por
exemplo. Estes cineastas acreditavam que, assim,
as narrativas mostrariam um maior despojamento
da atuação, sem técnicas rígidas dos atores profissionais
e que esta junção traria a verdade para a cena.
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Estética e ética: você se de lembra quando vimos esta difícil questão entre ética e estética na
unidade 02? Aqui também os teóricos e cineastas do neorrealismo italiano acreditavam que estas
características proporcionavam uma ética desta estética que este novo realismo trazia. A atitude
de se filmar nas ruas, histórias críticas sobre os problemas sociais, com atores profissionais e nãoatores, era sobretudo política. Era um ato político mostrar essa realidade. E este ato político
era desenvolvido por uma estética própria, composta por estas características que citamos. Era
uma nova visão de mundo, um novo modo de se ver e pensar as coisas, não havia como separar a
estética da ética. A câmera neorrealista revelava um novo modo de se mostrar o mundo.
Vamos assistir a dois trechos de dois filmes do grande cineasta Roberto Rossellini.
Nesta grande sequência de “Roma, Cidade Aberta” temos todos os elementos que citamos acima: a
câmera nas ruas, filmando as ruínas da Itália do pós-Guerra; o tema da resistência contra o fascismo
e o nazismo, juntando crianças, padres, militantes e pessoas comuns; a produção precária e uma
nova forma de se fazer filmes: https://youtu.be/VsBNT8Hc10k.
O filme “Paisá” é um conjunto de quatro episódios filmados por Rosselini sobre histórias de guerra.
Produzido no mesmo esquema que “Roma, Cidade Aberta”, “Paisá” radicaliza ainda mais na questão
documental, filmando as ruínas, os escombros, a população empobrecida pela guerra, quase que
só com não-atores.
Neste trecho de um episódio que veremos, o segundo, temos a relação entre um soldado norteamericano, que contribuiu para a desocupação nazista e fascista na Itália, e um garoto que tenta
sobreviver após a guerra. O menino rouba as botas do soldado e foge. O soldado o reencontra, pega
as botas e diz que irá conversar com os pais dele. Quando o menino o leva ao cortiço que morava,
vemos pelos olhos do soldado, quais foram as consequências da guerra para a Itália: https://youtu.
be/ZGSK7Hzspyc.
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O neorrealismo italiano marcou e influenciou profundamente o cinema em todo o mundo. Cineastas
de vários países, influenciados pelo neorrealismo italiano, saíram às ruas e foram filmar narrativas
críticas da sociedade. Após o neorrealismo, temos uma inflexão política no cinema. As histórias
começam a se tornar mais críticas, os questionamentos mais diretos e novas visões de mundo são
apresentadas.
Após os primeiros anos dos filmes neorrealistas, cada cineasta acabou tomando um rumo diverso,
com temáticas e estéticas próprias. Este período inicial, porém, mudou inclusive a forma de se
teorizar o cinema, como veremos agora. Após os filmes do neorrealismo italiano, estavam abertas
as portas para uma teoria do cinema moderno.
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Terra Treme (1948). Dir.: Luchino Visconti
Disponível em: <http://bit.ly/2o6Bxem >
Acesso em: 3 de mar.2018.

3.3. André Bazin, Cahiers du Cinéma e uma nova teoria do cinema

Um dos maiores entusiastas do cinema de Jean Renoir e Orson Welles e do neorrealismo italiano
foi o crítico francês André Bazin.
Bazin foi uma das figuras mais importantes do pensamento sobre cinema no pós-guerra. Ele era
apaixonado pelo cinema, o que costumamos chamar de cinéfilo. Cinéfilo é aquele que ama o
cinema e que possui uma cultura cinematográfica, independentemente, de ser uma atividade
profissional. Bazin era cineclubista; ele exibia filmes para debatê-los depois. Junto à sua atividade
de exibição de filmes, ele também escrevia críticas e foi um dos fundadores da famosa revista de
crítica de cinema Cahiers du Cinéma (Cadernos de Cinema).
Bazin morreu muito cedo, aos 40 anos, em 1958, e seus escritos críticos foram publicados em todo
mundo, em vários volumes, com o sugestivo título: O que é o cinema?
Lembre-se do glossário sobre a palavra ontologia. Quando queremos debater uma ontologia de
algo, é quando pesquisamos o que faz essa coisa ser somente ela e não outra coisa, ou seja, sua
essência. Bazin propõe exatamente isso em seus escritos. Uma ontologia do cinema, uma teoria
sobre a essência do cinema. E como ele faz isso?
Bazin escreveu: “O realismo objetivo da câmera determina fatalmente sua estética”. Ou seja,
a pintura era totalmente construída a partir do subjetivismo do pintor, era uma ação humana,
artesanal. A fotografia e o cinema, não. A reprodução mecânica implica, segundo Bazin, em
um necessário objetivismo da imagem. Por mais que o ser humano recorte a imagem com sua
subjetividade, fazendo um enquadramento, a imagem que se apresenta é aquela que estava à
frente de quem operou a máquina. Logo, o “verdadeiro realismo” seria aquele que exprimisse a
realidade assim como ela é, como ela se apresenta a nossos olhos. Sem intervenções na montagem.
Sem cortes.
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Por isso Bazin era um entusiasta de Renoir, Welles e Rossellini. A profundidade de campo e o planosequência implicam em permitir a duração da imagem por mais tempo, sem cortá-la, criando no
quadro o máximo de significações possíveis que uma cena pode revelar. Dizemos, inclusive, que
o realismo que Bazin teoriza é um “realismo revelatório”, porque ele busca nos filmes a verdade
que a imagem pode revelar sobre a realidade. Há quase uma dimensão religiosa, uma fé no que e
como a imagem pode revelar do real e que só poderia ser realizada através do processo mecânico
objetivo da câmera.
Esta é a diferença básica que Bazin coloca entre o realismo clássico de Hollywood e os novos realismos
destes cineastas modernos. No cinema clássico, o realismo é a priori, ou seja, toda a organização
da produção do filme já está dada de antemão: o sistema de
produção, o roteiro, os atores e atrizes, a direção. O cinema
clássico é construído como uma impressão da realidade,
como se fosse outro mundo. A manipulação do tempo se
dá pela montagem invisível. O realismo está pensado de
antemão.
Os filmes do cinema moderno, para Bazin, teriam um
realismo que seria a posteriori, ou seja, a profundidade
de campo e o plano-sequência contribuiriam para que a
verdade da imagem se revelasse a quem assistisse, em
suas múltiplas significações, nuances, ambiguidades e
contradições e que seriam construídas pelos espectadores após
a imagem revelar este real. Não que estes cinemas não tivessem
produção e organização do roteiro e da direção, mas estes elementos
técnicos permitiam uma maior possibilidade de “aparecer” elementos
na imagem que não estavam, necessariamente, pensados antes.

122

André Bazin <https://glo.bo/1hHuBP9 > Acesso em: 3 de mar.2018.

Por isso também que Bazin cunhou uma outra
expressão que é a “montagem proibida” em
contraposição à montagem invisível do cinema
clássico. Inclusive se organiza como uma fórmula:
a montagem seria “proibida” se uma ação pudesse
ser completada em um mesmo plano, sem um
corte. Ou seja, o plano-sequência proporciona um
maior realismo porque ele apresenta a ação assim
como ela aconteceu na frente da câmera. Sem
plano e contraplano, sem cortes, sem ilusionismos.
Como vimos nos planos de “Cidadão Kane” e de “A
Regra do Jogo”, por exemplo.

Bazin escreve seus textos do final da guerra até sua morte, em 1958. O que está em debate em
seus textos é qual realismo está mais próximo do que se acredita ser a verdadeira essência do
cinema e da imagem.
O cinema hollywoodiano, como vimos, estava no início de uma grande crise, que se daria, sobretudo,
nos anos 60. E, neste pós-guerra, Bazin, ao ver estes filmes, refletiu sobre eles e criou teorias
sobre o cinema que foram a base do cinema moderno. André Bazin é tão importante na história
do cinema como todos os cineastas que ele teorizou. Seus textos influenciaram todas as gerações
posteriores de cineastas que citaremos nesta unidade.
A partir de Bazin, o cinema tornou-se mais complexo, tornou-se matéria filosófica, possuía a mesma
estatura conceitual e intelectual que a literatura, por exemplo. E seus discípulos na Cahiers Du
Cinéma, os jovens críticos da revista, que criariam o estopim das novas revoluções cinematográficas.
Novas ondas, novos mundos e novos cinemas.
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Você Sabia?
Os cineclubes e a importância da formação cinematográfica
Você se lembra de que na unidade 01, quando falamos das vanguardas dos
anos 20, especificamente, do impressionismo francês, comentamos sobre a
importância dos cineclubes?
Como o próprio nome diz, os cineclubes eram clubes de cinema; as pessoas
se reuniam em torno do filme e possuíam uma outra relação com a exibição cinematográfica. As
exibições de filmes que vemos nas salas de cinema são chamadas de comerciais, porque são pagas.
Você paga um ingresso, vê um filme e depois volta para sua casa.
A proposta dos cineclubes é outra. Geralmente é um grupo de pessoas que se organiza e propõe
exibições alternativas ao cinema comercial. Por isso, muitas vezes chamamos os cineclubes de
exibição não-comercial, ou exibição alternativa. Você não paga ingressos e na maioria dos cineclubes
você fica após o filme e debate sobre os diversos assuntos que o filme traz. É uma outra proposta
de organização da exibição audiovisual. E, ao longo do tempo, os cineclubes tiveram formatos,
funções e modos de funcionar muito diferentes, e em praticamente todos os países do mundo.
Neste período que citamos de André Bazin, do pós-guerra, os cineclubes foram muito importantes
porque contribuíram para a formação de público para filmes mais modernos, e foram essenciais
para os futuros cineastas aprenderem as técnicas e os conceitos do cinema, debatendo filmes.
Não havia escolas de cinema como hoje ou cursos específicos sobre determinadas áreas da produção,
como este que você está fazendo. Como as pessoas iriam buscar informações sobre o cinema? Havia
também poucos livros sobre a história do cinema, uma arte ainda muito recente. Obviamente,
também não havia internet. Os cineclubes então foram responsáveis por esta formação, tanto do
público quanto dos cineastas.
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Hoje os cineclubes continuam existindo em todos os países do mundo. Há, em diversos estados
brasileiros, como o Espírito Santo e o Distrito Federal, por exemplo, políticas públicas para
seu fomento. Os cineclubes sempre foram polos de resistência contra a programação um tanto
pasteurizada e homogênea dos cinemas comerciais, e mesmo hoje, das televisões e dos vídeos sob
demanda.
Pesquise e procure os cineclubes de sua região. Você terá um outro tipo de experiência de exibição
audiovisual. Com a facilidade tecnológica de nossa contemporaneidade, você pode inclusive
juntar um grupo de pessoas e criar um cineclube. Por mais que as salas de cinema ainda não
sejam de número suficiente e
os valores dos ingressos sejam
altos e que assistamos muito
mais audiovisual nas nossas
televisões,
computadores
e em sistemas de vídeo sob
demanda, como por exemplo,
o Netflix; mesmo com tudo
isso,
enquanto
houver
audiovisual, haverá cineclubes
e pessoas interessadas em
outros formatos coletivos de
se ver, pensar e debater o
audiovisual.
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Exibição do documentário brasiliense Plano B em cineclube no Distrito Federal
Disponível em: <http://bit.ly/2o1Gtlx >. Acesso em: 3 de mar.2018

3.4. A Nouvelle Vague francesa

No final dos anos 50, o cinema ainda era uma arte nova, mas já havia acumulado muita coisa.
Muitos filmes, muitos cineastas, muitas ideias sobre o cinema.
O pós-guerra na França foi uma grande efervescência cultural, econômica e social. O governa
nacionaliza bancos e transforma grandes empresas de infraestrutura em estatais. Os trabalhadores
passam a ter seguridade social. O sistema de saúde é universalizado. As mulheres adquirem o
direito de votar. No mundo intelectual, o existencialismo torna-se a corrente de pensamento.
Jean- Paul Sartre, com seus escritos filosóficos e literários, torna-se a referência de um intelectual
público, que, ao mesmo tempo, tece pensamentos filosóficos e atua no debate dos problemas
do cotidiano. O romance “A Náusea”, publicado em 1938, antes da guerra, e o ensaio filosófico,
“O Ser e o Nada”, publicado ainda durante a Resistência, e que versa sobre o papel da liberdade
na existência humana, tornam-se as leituras da moda. O existencialismo transcende o debate
acadêmico e torna-se influência cultural em todo o mundo, como, por exemplo para os escritores
e poetas do movimento beatnik norte-americano que rejeitavam a sociedade de consumo em
busca de uma existência mais plena. A filósofa Simone de Beauvoir escreve um dos livros mais
importantes do século XX, “O Segundo Sexo” e aprofunda os debates sobre a questão da mulher
na sociedade ao estabelecer em bases teóricas as lutas feministas, desconstruindo pressupostos
sobre a naturalidade construída sobre o que é ser mulher em uma sociedade patriarcal. O gênero,
a política e a filosofia se encontram.
No cinema, a cultura cinematográfica aumenta. Revistas de cinema e cineclubes proliferam. Os
filmes norte-americanos realizados antes e durante a guerra, chegam aos cinemas franceses. Os
jovens cineclubistas e críticos ficam admirados com os diretores de Hollywood, principalmente
Alfred Hitchcock, Howard Hawks, Otto Preminger, Nicholas Ray. Os cineastas Orson Welles e Jean
Renoir são redescobertos e alçados à categoria de mestres.
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Estes jovens críticos, discípulos de Bazin, são François Truffaut, Jean-Luc Godard, Claude Chabrol,
Jacques Rivette, Éric Rohmer. Eles propõem um debate que iria influenciar todos os cinemas
modernos do mundo. Eles propunham que os diretores dos filmes eram seus verdadeiros autores. O
sistema de estúdios da narrativa clássica, com seu formato rígido, era focado nos produtores que
comandavam todas as questões econômicas e artísticas de uma produção, mas havia, sobretudo,
um olhar que se desenvolvia nas imagens. Este olhar era o do diretor do filme, que é explicado na
expressão francesa mise-en-scène e quer dizer “colocado em cena”; é uma palavra que vem do
teatro. No cinema, esta expressão refere-se a tudo que é colocado em cena visualmente: a forma
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do filme. Como vemos a forma de um filme? Pelo como ele é narrado. Não apenas a história que se
passa, mas como ela é contada. Quais escolhas e decisões o diretor toma em relação aos planos,
enquadramentos, movimentos de câmera? Por mais que um filme não exista sem produtores,
diretores de fotografia, de som, de artes, atrizes, atores e os diversos técnicos, a mise-en-scène,
ou seja, a forma do filme, é conduzida pelo diretor. Logo, este é o autor do filme.
E estes críticos identificaram no cinema realizado em Hollywood, em tese o mais controlado
pelo produtor e com menos liberdade artística do diretor, como um lugar onde vários autores
se desenvolviam, quase como que secretamente, tanto ao olhar dos estúdios quanto do grande
público.
Um grande exemplo disso é Alfred Hitchcock. Para o público, ele era o mestre do suspense. Para os
produtores, seus filmes traziam lucros e faziam movimentar a indústria do cinema. Para os jovens
críticos franceses, Hitchcock era o protótipo de um cineasta que conhecia todas as técnicas da
forma do filme e que se apropriava delas de uma maneira particular. Os temas de seus filmes eram
quase os mesmos, com variações; a forma de se fazer suspense, o posicionamento da câmera, os
enquadramentos, em suma, todo o aparato técnico que seus filmes mostravam era de um autor
com plena consciência de seu ofício.
Esta teoria dos jovens críticos que se chamou “teoria dos autores”, ou “política dos autores”, que
colocava no diretor a centralidade da apresentação fílmica, causou grandes debates. O que estava
também por trás desta teoria é a elevação do diretor como um intelectual, uma figura da cultura,
como são os escritores, pintores, poetas. O cinema, arte de entretenimento popular, não possuía
o mesmo valor estético e cultural, no sentido acadêmico, que as outras artes, como a literatura,
as artes plásticas, o teatro.
Truffaut, por exemplo, que era um dos críticos mais provocadores, escreveu: “Hitchcock é tão
importante quanto Balzac para a cultura mundial”. Este posicionamento trouxe um grande choque:
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como Hitchcock, um cineasta de suspenses populares, poderia
ser tão importante quanto Balzac, um dos maiores romancistas
da literatura? O que estes jovens críticos buscavam é colocar
o cinema como tão importante quanto as outras artes e os
diretores, os autores dos filmes, como os artistas que eram
responsáveis por isso.
O desdobramento da atividade crítica destes jovens foi
naturalmente eles fazerem os seus próprios filmes. A relação
entre crítica e produção, entre pensamento e direção, entre
teoria e prática são as bases da Nouvelle Vague (Nova Onda)
francesa.
A Nouvelle Vague tomou proporções tão grandes que também
abarca cineastas que não eram críticos da Cahiers du Cinéma e
que, além de ficção, faziam documentários e filmes experimentais,
como Alain Resnais, que fez os clássicos “Hiroshima, Meu Amor”
(1959) e “O Ano Passado em Marienbad” (1961); Chris Marker, com o curtametragem de ficção científica, “La jetée” (1962); a cineasta Agnés Varda, que
traz a questão da mulher francesa contemporânea no cinema, com “Cléo das
5 às 7” (1962).
Em relação aos jovens críticos, temos Claude Chabrol com “Nas Guerras do
Vício” (1958), Louis Malle com “Ascensor para o Cadafalso” (1958) e dois grandes
clássicos, influentes para todo o cinema moderno, “Os Incompreendidos”
(1959), primeiro longa-metragem de François Truffaut e “Acossado” (1960), o
primeiro Jean-Luc Godard.
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Estes filmes propunham uma relação mais transgressora à gramática ao cinema clássico e traziam
temáticas sobre a juventude da época, as relações pessoais e afetivas. E mesmo que devedores do
cinema clássico e dos autores norte-americanos que admiravam, estes cineastas, inclusive a partir
deste aprendizado, reinventaram as formas dos filmes.
Um dos grandes exemplos de cineastas que mudaram as formas dos filmes é Jean-Luc Godard. Ele
é um dos grandes inventores do cinema: da forma de se fazer filmes, de se cortar, de se enquadrar,
de se “contar” uma história. Foi ele que disse que o cinema é começo, meio e fim, contudo, não
necessariamente nesta ordem.
Vamos ver três pequenas sequências de “Acossado” para você perceber isso. O filme conta uma
história banal: um jovem ladrão de carros quer fugir de Paris e levar sua namorada com ele. Ela é
uma jovem repórter com seus problemas existenciais e questionamentos. Acossado é, ao mesmo
tempo, uma homenagem aos filmes noir norte-americanos e uma representação da juventude
existencialista do pós-guerra francês. Mas o mais importante é a forma como Godard conta esta
história banal. Muitas das técnicas revolucionárias destes primeiros filmes de Godard foram
incorporadas ao cinema e ao audiovisual hoje em dia. Você se lembra de quando falamos do novo
cinema-norte americano dos anos 70? Ou mesmo hoje quando você vê um filme ou uma série e
um personagem fala olhando para a câmera? As técnicas que mudam a linguagem acabam sendo
incorporadas ao audiovisual dito da narrativa clássica que é o hegemônico que assistimos hoje.
Inclusive, se não houvesse estes cineastas rebeldes, transgressores, considerados “difíceis”, os
avanços das linguagens não aconteceriam.
Nesta primeira sequência, temos a apresentação do personagem do ator Jean-Paul Belmondo,
um ladrão de carros. A forma despojada da atuação do ator nesta sequência, que finaliza com ele
olhando para a câmera e falando provocativamente com o público, hoje pode ser bem comum a
nós, mas quando apareceu em Acossado foi uma grande novidade aos olhos do público.
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Os Incompreendidos (1959). Dir.: François Truffaut
Disponível em: <http://bit.ly/2sAXfN0 >. Acesso em: 3 de mar.2018

A quarta parede havia sido rompida, o mundo de ilusão havia sido quebrado. A aparente ironia
juvenil da cena era uma decisão técnica que abria os códigos do cinema clássico ao público, que
não se eximia de se mostrar como se é: um discurso organizado anteriormente por um diretor. A
influência do teatro do dramaturgo alemão Bertold Brecht foi decisiva para diversas técnicas do
cinema moderno, como esta de dirigir-se ao público de forma provocativa sem se importar com a
quebra da quarta parede. O cinema moderno exigia um espectador moderno. Vejamos a sequência:
https://youtu.be/NaXOxdRT5ZA.
Aqui vemos o personagem de Belmondo em Paris. A sequência é bem curta e ele passa por vários
espaços muito rapidamente. Preste atenção nos cortes. A cada corte, Belmondo já está em outra
locação. O movimento é rápido, não respeita as regras de tempo e espaço do cinema clássico.
Os primeiros filmes de Godard são realizados como se ele tivesse com uma caixa de brinquedos
a sua frente: ele monta, desmonta, cria, inventa, como se não houvesse nenhuma regra préestabelecida, naturalizada. Como se o cinema estivesse inventando suas formas de se contar
histórias naquele momento: https://youtu.be/GqqXmCQNIy8.
Por fim, vejamos um diálogo e a introdução da técnica do jump-cut. Em tradução livre, seria
um “corte saltado”. Godard, neste diálogo, não usa as regras do cinema clássico do plano e do
contraplano, muito menos as regras dos 180 graus que usamos para não se quebrar o eixo do olhar.
Como vimos na unidade 01, esta é uma das bases do ilusionismo da narrativa clássica para se filmar
diálogos. O jump-cut, então, é um corte que é feito no ângulo do próprio quadro, como você pode
ver o personagem contando a história neste diálogo e os cortes voltando à imagem dele mesmo.
Este recurso também já foi bastante incorporado às narrativas audiovisuais, mas à época era algo
estritamente novo. Para muitos, era como se ele estivesse filmando e montando errado. Para os
olhos do cinema clássico, o que Godard fazia não era possível, porque o cinema era produzido de
um modo, com regras bem estabelecidas de como se contar uma história, que são as que formaram
a gramática clássica. Vejamos aqui: https://youtu.be/NB4tC0Iy_cg.
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A importância de Godard e da Nouvelle Vague foi imensurável. A maior parte das cinematografias
nacionais foi impactada pelo cinema moderno, do neorrealismo italiano e da Nouvelle Vague
francesa.
Eram os anos 60. O mundo estava passando por profundas transformações, como você viu na unidade
02. Estudantes, operários, artistas saíam às ruas em protesto. Colônias africanas reivindicavam
independência dos países europeus. A América Latina passava por ditaduras militares em quase
todos os países junto às suas resistências. Os Estados Unidos entravam em guerra com Vietnã. Os
movimentos negro e feminista reinvidicavam seus direitos civis, sociais e de representação nas
artes. O movimento hippie e a liberdade sexual tomavam as juventudes. O rock era a trilha do
período. Beatles, Rolling Stones, Bob Dylan. O mundo estava em ebulição. E em todo mundo os
cinemas modernos despontaram, reinventando as cinematografias nacionais, dialogando entre si,
fortalecendo o debate entre estética e política. Um novo
mundo resultou em novos cinemas.
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3.5. Os cinemas novos nacionais

Aos poucos, foram sendo criados diversos cinemas nacionais ao redor do mundo. Comentaremos,
rapidamente, alguns deles apenas para você situar a distância e a diversidade que o cinema
moderno abrangeu. Se você pesquisar a história de todas as cinematografias nacionais do mundo,
verá que, apesar das particularidades de cada país, a grande maioria possuiu, entre os anos 50 e
70, um cinema que se autointitulou como “moderno”. Vejamos apenas algumas:
a) Brasil: O cinema novo brasileiro, que você verá com mais detalhes na disciplina Audiovisual
no Brasil, foi um dos movimentos culturais do país mais reconhecidos no exterior. Influenciado
pelo neorrealismo italiano, temos as obras de Nelson Pereira dos Santos, “Rio, 40 Graus” (1955)
e “Rio, Zona Norte” (1957). Glauber Rocha, grande expoente do Cinema Novo, é também crítico
e teórico e escreve um manifesto fundador, “Estética da Fome”, em 1965, propondo um cinema
de autor radical, latino-americano e que dialogasse com a falta de estrutura congênita dos
países subdesenvolvidos. A fome não era necessariamente o tema, mas a estética de um cinema
assumidamente subdesenvolvido e confrontador.
Nelson Pereira dos Santos dirige “Vidas Secas” (1963),
adaptação da obra de mesmo nome de Graciliano
Ramos, que trata dos retirantes nordestinos que fogem
da seca e da fome. Rocha faz “Deus e o Diabo na Terra
do Sol” (1964), um cinema utópico e revolucionário e
que aglutina diversas referências ao mesmo tempo, do
neorrealismo italiano à Nouvelle Vague e à montagem
dos filmes de Sergei Eisenstein. Leon Hirszman,
Joaquim Pedro de Andrade, Ruy Guerra, dentre outros
integraram o movimento que questionou e criou novas
imagens do Brasil.
Vidas Secas (1963). Dir.: Nelson Pereira dos Santos
Disponível em: <http://bit.ly/2o9M74t >. Acesso em: 3 de mar.2018
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b) América Latina: Houve diversos movimentos de cinema moderno na América Latina, como
o próprio Cinema Novo brasileiro. Citaremos o Tercer cine, ou o Terceiro Cinema. Ele se dizia
terceiro, porque não se alinhava ao cinema clássico hollywoodiano nem ao cinema de autor europeu.
Os argentinos Fernando Solanas e Octavio Getino escreveram o manifesto “Rumo ao Terceiro
Cinema”, que propunha filmes que não fossem apenas a manifestação artística de seus autores, mas
ferramentas revolucionárias que pudessem intervir em questões sociais e políticas. Não é um filme
para se passar no cinema, mas para ser produzido e exibido em momentos específicos de formação
política ou de luta por alguma questão de uma comunidade. Adeptos do Terceiro Cinema, temos
os cineastas chilenos Patricio
Guzmán e Miguel Littin, o
boliviano Jorge Sanjínes, e
os cubanos Humberto Solas e
Tomás Gutiérrez Alea, sendo
que este último dirigiu um dos
grandes clássicos do cinema
latino-americano, “Memórias do
Subdesenvolvimento” (1968),
sobre a crise de um intelectual
que decide ficar em Cuba após
a Revolução de 1959 e vê as
contradições do regime.
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A Hora dos Fornos (1968). Dir.: Fernando Solanas e Octavio Getino
Disponível em: <http://bit.ly/2EyZvtK >. Acesso em: 3 de mar.2018

c) Áfricas: Os diversos países da África possuem em comum a luta pela independência dos
países colonizadores europeus. Junto a isso, o desejo de se produzir imagens de cada país que não
fossem aquelas de exportação, na qual os países africanos eram apenas as paisagens dos filmes. A
luta dos vários novos cinemas africanos é estética e política ao mesmo tempo. Grandes cineastas
como Ousmane Sembène, do Senegal, Souleymane Cissé do Mali, Youssef Chahine do Egito e Idrissa
Ouedraogo de Burkina Faso, são alguns dos cineastas mais importantes. Em 1969, foi fundada a
FEPACI – Federação Pan-africana de Cineastas, para promover o cinema africano dentro e fora da
África e atua até hoje.
f) Alemanha: A Alemanha ainda sofria as
consequências da Segunda Guerra e a extirpação
do nazismo de sua imagem internacional,
porém sua economia estava retomando e a
organização social e cultural alemãs começou
a se ressolidificar. Os diretores do Novo Cinema
Alemão, independentes dos estúdios alemães,
criaram obras ousadas, transgressoras, muito
diferentes entre si. Cada um a seu modo
mostrou as imagens da nova Alemanha,
longe, mas ainda influente do nazismo, e que
agora estava dividida entre o capitalismo e o
Enigma de Kaspar Hauser (1974). Dir.: Werner Herzog
socialismo pelo muro de Berlim. Um cinema ODisponível
em: <http://bit.ly/2Cp12wy >. Acesso em: 3 de mar.2018.
que está sempre questionando a história de
seu país. É um cinema crítico que não isenta de questionar tanto a história e os erros da Alemanha
quanto a linguagem do cinema. Dentre vários podemos citar os diretores Alexander Kluge, Werner
Herzog, Win Wenders e Rainer Werner Fassbinder.
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Além destes movimentos, você encontrará a Nouvelle Vague japonesa, que transformou o cinema
japonês, com uma formação mais internacionalista, diferente das dos grandes diretores clássicos
japoneses Akira Kurosawa e Yasujiro Ozu; os novos cinemas do Leste Europeu, de países como
Polônia, Tchecoslováquia, Iugoslávia, que passavam por uma disputa entre as diretrizes ditatoriais
do regime socialista soviético e as lutas pela liberdade intelectual; o Free Cinema inglês, que é um
movimento de novos documentaristas na Inglaterra; o Novo Cinema Português, que lutava contra
a ditadura de Salazar.
Em suma, quase todos os países do mundo tiveram seus “cinemas novos” ou seus cinemas modernos.
É um período rico de experimentações e lutas políticas, que influenciam os cinemas dos países até
hoje.
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Você Sabia?
Os festivais de cinema
Com o boom de cinemas novos no mundo todo, questionou-se também a
exibição comercial dos cinemas; ressalta-se que a maior parte dos filmes
eram os produzidos em Hollywood, inclusive o são até hoje. Os festivais
de cinema, à época, foram muito importantes como espaços de debate,
reflexão e exibição destes novos cinemas. Festivais como os de Berlin,
Cannes e Veneza foram e são até hoje referenciais.
Em nosso tempo, os festivais possuem inúmeros formatos e tendências. Há festivais de filmes
inéditos, de filmes antigos, de curtas, de animação, de filmes de um só país, de um só gênero. O
que há de diversidade audiovisual há de diversidade de festivais.
Em Brasília, temos o Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, um dos mais importantes do país,
que iniciou em 1965. Atualmente, há também o Festival Taguatinga de Cinema, que começou em
1998; e o Curta Brasília, que começou em 2012.
Temos também o Festival de Filmes de Curta-Metragem do Instituto Federal de Brasília, no qual
competem filmes produxidos por seus estudantes. Ou seja, você, como estudante, tem o direito
de participar como realizador ou realizadora deste festival. Informe-se e participe!
Além destes, há inúmeros outros festivais que você pode conhecer e acompanhar. Assim como
os cineclubes, os festivais são espaços essenciais de acesso ao audiovisual, fomento de novos
cineastas e debates sobre as produções.
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Conheça os festivais!
Festival de Brasília do Cinema Brasileiro:
http://www.festivaldebrasilia.com.br/.
Festival Taguatinga de Cinema: http://festivaltaguatinga.com.br/.
Curta Brasília: http://www.curtabrasilia.com.br/
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Festival Curta Brasília
Disponível em: <http://bit.ly/2oaoOHM >
Acesso em: 3 de mar.2018.

O filme “Hiroshima, Meu Amor” (1959) é um dos grandes representantes do cinema moderno. É
um filme também que não se concentra apenas na importância de seu diretor, Alain Resnais. O
roteiro de Hiroshima é escrito pela escritora francesa Marguerite Duras, considerada uma das
principais vozes da literatura no século
XX. Seus livros foram incorporados ao
que se chamou de nouveau roman, ou o
novo romance francês, que, dentre suas
diversas características, tem o debate
sobre como se apresenta o tempo nas
narrativas.
E este é um dos pontos altos que faz de
“Hiroshima, Meu Amor” um grande filme:
a questão do tempo e como este está
vinculado necessariamente com a nossa
memória. Por mais que tentemos “fixar” o
tempo, em datas e calendários, organizálos em disciplinas, como esta mesmo,
de História do Cinema, o tempo é muito
mais complexo quando o associamos a
como o representamos a partir de nossa
memória. Passa-se, assim, a não ser
cronológico, a possuir outra lógica, mais
sensorial, afetiva. Esta lógica que faz com que cruzemos eventos da nossa vida pelos mais diversos
motivos, através de um cheiro, de uma cor, de uma palavra, de uma imagem.
A influência da psicanálise, de Freud e Lacan e da literatura moderna, de Marcel Proust, James
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Joyce e Virginia Woolf, são paradigmáticas para este tipo de narrativa no cinema moderno. As
formas como representamos o tempo narrativo interior, através dos fluxos de consciência e a
relação entre tempo, existência e morte, junto aos entrelaçamentos entre os tempos pessoais
e coletivos, são estas características que permeiam o roteiro de Duras e as imagens de Resnais,
tornando este filme uma obra madura, profunda e que levou o debate filosófico sobre o tempo no
cinema a outro patamar.
Assim como os outros filmes do cinema moderno, sua sinopse é muito simples. Uma atriz francesa
vai a Hiroshima fazer um filme sobre a Segunda Guerra, que já havia terminado há mais de 20
anos. Um médico, nascido em Hiroshima, não estava lá quando do ataque da bomba atômica e
hoje é casado e vive na cidade.
O encontro entre os dois é o encontro de suas memórias, tanto as pessoais como as coletivas
da guerra e o que cada um sofreu. A poesia das palavras de Duras sustenta a modernidade das
imagens, planos e enquadramentos de Resnais. O horror da guerra se mistura à beleza do amor. A
ficção e o documentário se chocam. Estamos diante de um outro tipo de cinema.
Este grande trecho, o prólogo do filme, é uma das grandes sequências do cinema, de como o cinema
moderno realmente se elevou a uma arte que poderia debater o que são suas características
essenciais: o tempo e a memória.
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Bora rever!
Nesta unidade 03 estudamos o cinema moderno!
Vimos que o sistema de estúdios da narrativa clássica hollywoodiana já estava sendo
questionado por diversos cineastas após o cinema falado e antes da Segunda Guerra
Mundial. Jean Renoir e Orson Welles são dois exemplos de cineastas que buscavam outros
formatos de se contar histórias audiovisualmente. Uma maior mobilidade da câmera,
uma maior inventividade nos enquadramentos e movimentos de câmera, o uso do planosequência e da profundidade de campo, a maior ambiguidade dos roteiros, tudo contribuiu para que estes cineastas fossem
referência para os cineastas do pós-guerra.
Após a Segunda Guerra Mundial, dos escombros da Itália fascista derrotada, temos a Resistência italiana que na cultura se
organizou no movimento neorrealista italiano. Os modos de produção, de se escrever roteiros, de atuações, a relação ética
e política destes filmes era completamente diferente da do cinema hollywoodiano. Os cineastas foram às ruas filmar o
que havia se passado logo após a guerra. As personagens eram interpretadas tanto por atores profissionais quanto por nãoatores que haviam passado por aqueles mesmos dramas. A relação entre documentário e ficção fica menos diferenciada.
Cineastas como Rossellini, de Sica e Visconti filmam um novo ser humano que ainda tenta resistir ao horror da guerra e suas
consequências. Para isso, possuíam equipamentos mais leves, sem grandes aparatos dos estúdios e apresentavam histórias
contundentes sobre os marginalizados da sociedade.
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Esta estética, de um outro realismo, despertou no teórico e crítico André Bazin a escrita de uma teoria sobre o cinema
que buscasse em sua técnica mecânica e objetiva, os seus princípios estéticos, ou seja, uma essencial natureza realista
da imagem cinematográfica. Assim, a profundidade de campo e o plano-sequência eram técnicas que permitiam aos filmes
um maior realismo que aquele legado à narrativa clássica e a sua “montagem invisível”.
Este incremento teórico nascido nas revistas de cinema francesas, nos cineclubes e nos festivais, foi a base para a formação
dos cineastas-críticos da Nouvelle Vague francesa. Isto traduziu-se em uma maior leitura sobre como se estrutura a forma
do filme, e como o diretor a elaborava, através de sua mise-en-scène. Na Nouvelle Vague, a gramática do cinema clássico
é questionada. Vemos nos primeiros filmes de Godard, por exemplo, todo um arsenal de desconstrução das técnicas
narrativas clássicas, ousadias formais que propunham outras formas de se contar histórias nos filmes, de se apresentar
imagens, de se questionar o mundo.
A Nouvelle Vague foi uma reviravolta técnica e conceitual em todo o mundo. Diversos países, influenciados por suas ideias,
promoveram suas próprias sobre o que é o cinema moderno dentro de suas cinematografias. Brasil, América Latina, Japão,
os países da África, Alemanha, o Leste Europeu, diversos cinemas modernos explodiram em todo os lugares. Estes jovens
questionavam a estética e a política de seus países, propunham novos formatos de produção e exibição dos filmes; muitos
viam suas obras como objetos de intervenção política. O mundo estava em ebulição política, social, econômica, cultural,
sexual. E o cinema moderno foi a imagem transgressora desta ebulição em todos os cantos do mundo.
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ATIVIDADES

Dentre estas cinco propostas, escolha duas e apresente sua pesquisa.

1. Escolha um dos cineastas, Jean Renoir ou Orson Welles, e faça um comentário sobre a importância que eles tiveram para
o cinema moderno.

2. Comente sobre o contexto que se deu o neorrealismo italiano e suas principais características.

3. Diga quais foram as principais inovações da Nouvelle Vague francesa e o que eles entendiam por “cinema de autor”.

4. Por que a profundidade de campo e o plano-sequência são importantes para a teoria do cinema de André Bazin?
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5. Pesquise um ou mais países que possuiu um movimento de cinema moderno e comente um pouco sobre ele.

Os cinemas contemporâneos e o
audiovisual (1968 - atualidade)
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Stalker, de Andrei Tarkovsky. Disponível em https://goo.gl/W9qod1

Os cinemas contemporâneos e o audiovisual
(1968 - atualidade)

O fim dos anos 70 e início dos anos 80 é um processo de transformação no
audiovisual em diversos aspectos.
As salas de cinema não eram mais o único espaço de entretenimento
popular. Desde a chegada da televisão, esta vem tomando cada vez mais
espaço. O crescimento das cidades, da violência, das desigualdades,
o fechamento das salas de cinema de bairro, a facilidade da fruição
audiovisual privada que a televisão proporciona, e o aparecimento do
vídeo, são características deste momento.
Você hoje pode achar normal e natural termos acesso ao audiovisual. A
abundância das telas em nossa vida e em nosso cotidiano é muito presente.
Quando as videolocadoras e o VHS surgem neste período, há uma grande
modificação na exibição audiovisual. Por exemplo, para ver um filme antigo,
que não fosse lançamento, você não precisaria esperar, por exemplo, uma
retrospectiva em uma sala de cinema. Você poderia alugar um vídeo,
assistir em sua casa quantas vezes quisesse, e depois devolvê-lo. Temos,
então, com o VHS e as videolocadoras, o princípio da consolidação da
exibição audiovisual privada (e não mais coletiva da sala de cinema),
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que depois se desenvolverá nos formatos do DVD, do Blue-Ray e, com a internet, do download, do
streaming e dos serviços de vídeo-sob-demanda.
Historicamente, é também um período que convencionamos chamar de “pós-modernismo”. Todas
as linguagens artísticas: artes visuais, literatura, cinema e audiovisual, artes cênicas, passam, de
uma forma ou de outra, por um certo esgotamento das inovações técnicas e conceituais que foram
inumeramente propostas pelos vários artistas modernos, durante todo o século XX. No audiovisual,
não é diferente. Vimos, ao fim da Unidude 02, como o cinema moderno foi reincorporado pela
indústria hollywoodiana, tendo como consequência o filme “blockbuster”.
As próprias questões políticas, tão fundamentais para todos os cinemas modernos, se debatiam,
neste período, com a falta de perspectivas e visões totalizadoras da realidade. Por exemplo, se o
capitalismo e sua essencial desigualdade não eram o caminho, também não eram as experiências
socialistas que se transformaram em ditaduras de Estado. Por isto dizemos que este período
denominado de “pós-moderno” é a crise das “metanarrativas”, pois não era possível enxergar em
nenhum destes dois grandes sistemas econômicos as soluções para os problemas do mundo.
Não à toa, é um período marcado pelo niilismo. Na música e nas periferias das grandes cidades
do mundo, o punk é uma resposta crua dos jovens dos Estados do Ocidente que não possuíam
perspectivas. O neoliberalismo de Margaret Tatcher no Reino Unido, e de Ronald Regan, nos Estados
Unidos torna-se a ideologia hegemônica dos Estados.
Lembre-se de que quando falamos da França, na unidade 03, após a Segunda Guerra Mundial? Uma
das principais questões naquele momento é como o Estado pode salvaguardar os cidadãos com
direitos sociais e trabalhistas. A ideologia neoliberal busca suprimir esta função como a do Estado
também. É um aprofundamento do capitalismo, no sentido do Estado não intervir nas relações
econômicas e, consequentemente, sociais. Os próprios mercados se autorregulariam e a partir
da concorrência, haveria melhores serviços e condições de sobrevivência. Este sistema, ainda
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vigente, mesmo que com transformações, é o pano de fundo de um tipo de arte que não busca
necessariamente um embate político, como vimos no cinema moderno. Outras questões tornam-se
importantes, como a própria relação com a linguagem e o retorno ao elo com o espectador, que
antes confrontado pelo cinema moderno, agora se reidentifica com o audiovisual de exibição global.
Este é baseado em uma junção das técnicas da gramática clássica com as inovações modernistas,
mas colocadas em outra chave de interpretação.
Os filmes passam a referenciar mais outros filmes. O acúmulo das imagens do século XX, o acesso
que os vídeos proporcionaram, as novas câmeras de vídeo tornam o audiovisual mais intertextual. A
originalidade deixa de ser um valor. O importante é como se organizam todos estes referenciais das
imagens do mundo. Abrem-se conceitos como o simulacro, o pastiche, a paródia, a nostalgia.
Por outro lado, o vídeo torna-se um meio de experimentação ousado, fora do
formato de filme de longa-metragem da sala de cinema. As televisões
abrem espaço para novas narrativas audiovisuais, com as séries
e as minisséries.
As
diferenças
nacionais
diminuem.
Os
fluxos
imigratórios
aumentam.
Cinemas e audiovisuais de
todo o mundo ganham um
pouco mais de destaque.
Temos, nos anos 90, por
exemplo, o crescimento do
cinema do Oriente Médio,
com o Irã apresentando vários
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cineastas ganhando prêmios em diversos festivais do mundo. Ao mesmo tempo, temos o cinema
de Hollywood com os “blockbusters” atingindo cada vez mais mercados de forma agressiva. Os
Estados nacionais buscam, desta forma, proteger seus produtos culturais, criam políticas públicas
e mecanismos de financiamento para salvaguardar suas identidades nacionais.
O audiovisual passa a ser debatido como patrimônio cultural da humanidade. O debate sobre a
preservação dos filmes antigos ganha mais importância, com as cinematecas e as pesquisas sobre
como preservar desde as películas antigas até os formatos digitais de nossa era. Como cuidamos
das imagens do mundo?
Como se organiza o mundo do trabalho no audiovisual? Quais as diferenças entre produções de
sistemas mais hierarquizadas e as produções independentes? Qual a relação entre trabalho, política
pública e mercado?
O audiovisual mudou profundamente desde o cinema moderno até a nossa era. Observaremos um
pouco mais estes diversos aspectos, mas antes, comentaremos, brevemente, sobre a
questão do documentário que ficou um pouco à margem até aqui. Com
a facilidade tecnológica, a possibilidade de produzirmos
imagens a todo momento, com nossos celulares e câmeras
ágeis, o debate sobre como se orienta a relação entre imagem
e realidade torna-se mais premente. E os documentários
sempre tiveram neste embate, entre imagem e real, sua
questão audiovisual primordial. Como se manipula e se
apresenta o real? Qual nível de relação há entre a imagem
que produzimos mecanicamente e a própria realidade?
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4.1. Breve história do documentário. Clássico, moderno e contemporâneo

É importante você voltar ao glossário e reler o tópico Ficção e Documentário. Estes termos hoje
são muito debatidos e não se fecham em categorias estanques, que não se tocam, que facilmente
se separam.
Formalmente chamamos o cinema documentário de não-ficção. Diferente, por exemplo, de como
se escreve um roteiro de ficção, nos documentários, geralmente, há um argumento. Não há atores,
há os personagens que você delineia como importantes a serem entrevistados ou acompanhados
pela câmera, de acordo com o tema do documentário. Sobretudo, há esta intrínseca relação entre
quem produz a imagem, a câmera e as pessoas as quais a imagem é captada, ou como chamamos,
“o objeto do filme”. A questão ética da alteridade e como se filma ou grava as pessoas é um dos
cernes do audiovisual; na ficção isto se mostra resolvido no mundo ficcional da narrativa.
Por isso, uns dos debates mais importantes sobre os documentários é a questão da voz. Quem fala
em um documentário e como fala? Eu posso fazer uma entrevista com uma pessoa e não intervir
em nada, deixá-la falar, e depois, na montagem do filme, descontextualizar esta fala, dar a ela
outra conotação do que ela representa. Ou mesmo, posso fazer com que o discurso daquele que
fala torne-se o discurso do filme, como se fosse um meio, um veículo para aquele discurso. Mas,
neste caso, então os diretores dos filmes são estas pessoas? Como se dá esta linha que ora separa,
ora une quem produz as imagens, a câmera e quem fornece a voz e as imagens de si para um
documentário?
No documentário, independente do tema, é esta a questão que salta de antemão. Como é uma nãoficção, como são personagens, mas não escritos em roteiros, são pessoas que interpretam a si, dizendo
a “verdade” sobre qualquer assunto; qual, então, o grau de intervenção do documentário sobre
esta realidade? Como se produzir uma imagem do outro? Quais os limites éticos do documentário? E
como todo este debate conceitual se apresenta esteticamente nas telas e nas imagens que vemos?
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Precisamos rever até como nós, enquanto espectadores, recepcionamos estas imagens. O senso
comum define estas categorias assim: é ficção, logo, é mentira; é documentário, logo, é verdade.
Você se lembra de quando falamos do neorrealismo italiano e de André Bazin, na unidade 03? Estes
filmes e este teórico acreditavam no poder da imagem, na revelação de uma verdade do real que
se punha em frente à câmera, porque a objetividade desta necessariamente capta o que estava à
sua frente, independente do recorte que foi dado a ela.
Radicalizando mais, então, podemos dizer que todo filme é um documentário. Como assim? Bem,
no mínimo, toda obra audiovisual apresenta a nós os dados reais das gravações daquelas imagens.
Se você está vendo-as, então obviamente elas aconteceram. As pessoas, seus corpos, seus modos
de se vestir, falar, agir. O vocabulário, os espaços (mesmo em estúdios), as visões de mundo ali
expostas. Por mais que seja uma ficção, há dados do real ali expostos que nos evidenciam uma
necessária objetividade da captação mecânica da câmera.
Os próprios primeiros filmes dos irmãos Lumière que vimos na unidade 01 são as primeiras
referências que temos dos documentários. Nos anos 20, temos os documentários de Dziga Vertov
que reinventaram o gênero na vanguarda russa, além de outros que experimentaram poeticamente,
como o impressionismo francês.
E temos também um outro marco dos documentários, que é “Nanook, O Esquimó” (1922), dirigido
por Robert Flaherty, ainda no período mudo. Nanook é um esquimó e, com sua família e em sua
comunidade, luta pela sobrevivência. A questão deste documentário é que muitas das cenas, por
mais que aquelas ações sejam realizadas por Nanook e seus companheiros diariamente, para o filme,
foram encenadas. Como se dá, então, esta relação com a realidade? É este tipo de questionamento
que nos confrontam os documentários. E Nanook é um dos primeiros a apresentar estes problemas.
Vejamos um pequeno trecho de “Nanook, O Esquimó”: https://youtu.be/3hm_2vjhvPQ
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Com a chegada do som, as entrevistas tornaram-se obviamente mais
presentes, poderíamos ouvir as pessoas, as vozes. A impressão de
realidade que o cinema sonoro nos traz e que já vimos no cinema de
ficção, para o documentário é muito mais premente. Nos anos 50 e 60,
equipamentos de som mais leves e ágeis permitem um maior realismo,
pois os documentaristas saem às ruas, filmam as pessoas, os eventos,
em suma, observam o mundo. Chamamos de modo observativo este tipo
de documentário. Os cineastas não interagem com o que veem, filmam
os acontecimentos com o mínimo de intervenção possível. Há até uma
imagem metafórica para ilustrar este tipo de documentário: é a mosca
na parede. Os documentaristas observativos olham e filmam o mundo
como se pretendessem não estar ali.
Um dos filmes mais importantes deste tipo de documentário é “Primárias”
(1960), dirigido por Robert Draw. Ele acompanha o então candidato a
presidente pelo Partido Democrata norte-americano, John Kennedy (que
depois viria a ser presidente), junto com sua esposa Jacqueline Kennedy,
e sua equipe de campanha. Nesta cena, temos um breve comício, tão
comum em campanhas. Sua esposa, Jacqueline Kennedy, vai fazer um
discurso. O cineasta, então, preferindo não filmá-la primeiramente de
frente, filma suas mãos. Encontramos, com este detalhe, uma verdade,
um dado do real na cena. O nervosismo antes de um discurso. Este tipo
de sutileza observacional e a busca da verdade na realidade nestes
documentários foi responsável por um gênero importante na história do
documentário. Assistamos aqui: https://youtu.be/KYFQRC5w6Nc.
Depois do cinema moderno, que vimos na unidade 03, temos uma
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diferenciação menor sobre as relações entre documentário e ficção. Os âmbitos privados e públicos
se juntam. O documentário passa a ficcionalizar mais as ações. Os entrevistados compreendem
melhor que, mesmo falando de suas vidas, estão interpretando para a câmera. O documentário
moderno e contemporâneo não se sujeita às categorias clássicas do cinema. Se há uma câmera, há
sempre uma performance desta pessoa filmada. Nunca é o “real”, é a interpretação que a pessoa
faz de si mesmo em frente à câmera. Não que isso, seja uma “mentira”, mas talvez as verdades
sejam mais complexas, nelas também caibam ilusões, sonhos, desejos, ou seja, o que importa é a
verdade da interpretação da realidade no momento que a câmera grava.
Temos inúmeros filmes e cineastas que pensam o documentário desta forma, como performativo,
que é como nomeamos normalmente este tipo de filme. Vamos citar um brasileiro. “Pan-Cinema
Permanente” (2008), do diretor Carlos Nader, é um documentário sobre um poeta, Wally Salomão.
Ele performa para a câmera a todo mundo, cria e recria personagens de si, reinventa-se em frente
à câmera. Vejamos um trecho: https://youtu.be/xRlkyJUyj9Q.
Recapitulando:
Temos os documentários poéticos, como os das vanguardas dos anos 20. Os documentários expositivos,
como “Nanook, O Esquimó”. Os documentários observativos, como “Primárias”. Os performáticos,
como “Pan-Cinema Permanente”. Além destes, há as categorias de documentários participativos
que são aqueles que, nas entrevistas, os realizadores participam mais ativamente da narrativa. E
o documentário reflexivo, fruto do cinema moderno, que reflete, critica e propõe novas formas
de fusão entre ficção e documentário e questiona as próprias categorias dos documentários que
citamos.
Por fim, os documentários, em todas suas categorias, sempre estão singularmente neste jogo,
nesta luta, nesta intrínseca relação entre realidade e imagem, entre eu e o outro, entre quem
produz as imagens e quem é captado, entre o que é ficção e o que é o documentário.
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Don't Look Back (1967). Dir.: D. A. Pennebaker
Disponível em: <http://bit.ly/2tU69pI >
Acesso em: 3 de mar.2018

Crônica de Um Verão (1960). Dir.: Jean Rouch e Edgar Morin
Disponível em: <http://bit.ly/2FVZCPZ > Acesso em: 3 de mar.2018

Este capítulo foi realizado com o auxílio do professor e pesquisador de documentários André
Bonotto.
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4.2. A Nova Hollywood e os cinemas pós-modernos

Você se lembra dos termos que usamos para caracterizar este cinema do início dos anos 80 até nossa
atualidade, como pós-moderno? Termos como cinema referencial, intertextualidade, simulacro,
cópia, pastiche, paródia, transnarrativas.
Primeiramente, o cinema já havia deixado de ser o principal meio audiovisual de entretenimento.
A televisão e sua praticidade, as mudanças comportamentais do espectador, a reinvenção de
Hollywood após sua crise, a multiplicidade de plataformas audiovisuais, tudo isso permitiu,
inclusive, fortalecer este termo: audiovisual.
Os blockbusters tornam-se os carros-chefes da indústria
entretenimento. Os filmes não possuem apenas sequências,
como tínhamos, por exemplo, em “O Poderoso Chefão”; eles
tornam-se agora franquias, como “Guerra Nas Estrelas”.
Há uma maior rede econômica que abarca um mesmo
produto. Veja “Star Trek” com suas inúmeras spin-off,
que são as séries derivadas, além dos próprios filmes
da série. No Brasil, temos, por exemplo, “O Auto da
Compadecida”, que foi uma minissérie de sucesso
produzida por Guel Arraes na TV Globo e depois esta
minissérie tornou-se um filme.
Estas relações transnarrativas envolvem os diversos
meios, derivam em produtos extra-audiovisuais; o
marketing torna-se mais influente, o poderio econômico
dos grandes centros de produção, seja Hollywood no
mundo, ou a Globo, no Brasil, ocupam espaços hegemônicos.

d e
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Por outro lado, temos cineastas que se utilizam desta alta referencialidade como forma de invenção
artística. Nos anos 90, temos a produção de um dos cineastas mais inventivos que consegue se
utilizar de todas as diversas referências da história do cinema de uma maneira inovadora. Com
certeza, você já deve ter ouvido falar de Quentin Tarantino.
Os filmes de Tarantino recriam gêneros, como o policial e o noir em “Cães de Aluguel” (1992) e
“Pulp Fiction – Tempo de Violência” (1994), o cinema blaxploitation norte-americano, com “Jackie
Brown” (1997), o cinema asiático de kung-fu, em “Kill Bill” (2003 e 2004), o filme de guerra, em
“Bastardos Inglórios” (2009). Tarantino recria e homenageia referências audiovisuais que não são
apenas as dos grandes filmes da história do cinema, mas de filmes obscuros, de gêneros que não são
muito estudados, como os filmes de kung-fu; o faroeste italiano, chamado de spaghetti western;
os giallo filmes, que são os filmes de terror italianos. Em suma, gêneros audiovisuais muitas vezes
relegados ao lixo dos estudos de pesquisadores, e que você não verá em manuais da história
do cinema, mas que Tarantino fornece
roupagem contemporânea. Ele não
apenas copia suas referências, ele as
comenta reinventando outro sentido
a elas. Não há hierarquias entre uma
alta e uma baixa cultura. Tudo vira
motivo de paródia,
homenagem, e
intertextualidade.

Pulp Fiction (1994). Dir.: Quentin Tarantino
Disponível em: <http://bit.ly/2omMJDJ > Acesso em: 3 de mar.2018

Vejamos um pequeno vídeo que
mostram algumas das várias referências
em seus filmes: https://youtu.be/
JHSmtle4IVk
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4.3. O vídeo e as novas experiências estéticas

Assim como o som, a cor e a televisão, a chegada do vídeo foi uma mudança estrutural em todos
os âmbitos do audiovisual. Já comentamos sobre esta recepção. As pessoas agora poderiam alugar
vídeos em videolocadoras e assistir de forma privada. A exibição pública e paga, as salas de cinema
não eram mais o único espaço. Antes, a televisão, já havia rompido esta hegemonia da sala de
cinema.
As pessoas inclusive poderiam criar as próprias imagens. Lembre-se de alguns filmes dos irmãos
Lumiére. Havia vários filmetes domésticos, sobre as famílias deles. Ao longo do tempo, as câmeras
de cinema foram se tornando menores, mais ágeis. Todo o cinema moderno foi possível por causa
destas inovações tecnológicas. Câmeras mais leves proporcionavam sair e filmar as ruas fora dos
estúdios.
Com a chegada do vídeo há uma enorme proliferação das imagens familiares. As pessoas filmavam
seus aniversários, casamentos, formaturas, momentos de lazer. O que hoje é algo amplamente
naturalizado. As câmeras dos celulares estão registrando estes momentos a todo instante. Inclusive
nossa época se caracteriza exatamente pela acumulação e saturamento destas imagens.
E foi com a chegada do vídeo que o audiovisual ficou mais próximo a quem antes apenas o fruía.
Se não todos os meios para a produção de um filme ou de um programa de televisão, ao menos, a
câmera tornou-se um objeto recorrente em nossas vidas. Mesmo sem algum tipo de aprendizagem
técnica, todos intuímos a partir das máquinas como produzir estas imagens. Provavelmente, todos
e todas nós saibamos mais sobre o que é o audiovisual muito mais do que pensamos.
Agora o vídeo chegava em todos os momentos da cadeia produtiva e das expressões artísticas.
As artes visuais incorporam o vídeo como forma de apresentação artística. Desde as vanguardas
históricas, esta relação se orienta pela experimentação das possibilidades da imagem, muito mais
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do que com a construção dramática narrativa. Os filmes do cinema
experimental norte-americano, que citamos na unidade 02, de
cineastas como Maya Deren e Andy Warhol, já usavam o cinema
como esta experimentação da imagem pelas artes plásticas.
O vídeo, como facilita o acesso às câmeras, intensifica esta
produção. Temos um gênero para esta produção, é a videoarte.
Importantes artistas como o sul-coreano Nam June Paik e a
brasileira Letícia Parente são exemplos do uso do vídeo nestes
contextos, de exibições audiovisuais em galerias de arte e
outros espaços que não os do cinema e da televisão.
Outro gênero que não surgiu com o vídeo, mas com este cresceu
enormemente de produção foi o videoclipe. O videoclipe tem
antecedentes desde as vanguardas também. O cineasta russo
Dziga Vertov já tentava articular a montagem com possíveis
efeitos sonoros para criar um outro tipo de narrativa. Depois
o videoclipe torna-se uma veiculação publicitária das músicas,
como nos videoclipes de Elvis Presley, nos anos 50, e dos Beatles,
nos anos 60. Com o vídeo e a chegada da MTV, nos anos 80, nos
Estados Unidos e, nos anos 90, no Brasil, o videoclipe continua
sendo um veículo publicitário das músicas, mas também adquire
uma dimensão de experimentação audiovisual, de construção de
novas narrativas, de formas diferentes e ousadas de se pensar a
relação entre som e imagem.
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Instalação audiovisual de Nam June Paik
Disponível em: <http://s.si.edu/2DudVGk
> Acesso em: 3 de mar.2018

Para finalizarmos este capítulo, teremos música! Vamos assistir a dois videoclipes. Um é
provavelmente o videoclipe mais exibido e visto da história. O clássico “Thriller” (1982), com a
música de Michael Jackson, de direção de John Landis. Perceba como o videoclipe incorpora mais
a narrativa dramática, há uma história com personagens, o gênero do terror sendo referenciado e
como a música se organiza com as imagens: https://www.youtube.com/watch?v=sOnqjkJTMaA.
E agora um de um dos diretores de videoclipes mais inventivos que tivemos nos anos 90, o cineasta
francês Michel Gondry. Ele dirigiu dezenas de videoclipes, suas experimentações audiovisuais
alinhavam a música com os mais diversos efeitos de montagem, de manipulação de imagens, em
experiências audiovisuais que elevaram o videoclipe como gênero a um elevado patamar estético.
Vamos assistir a um videoclipe do duo de música eletrônica, Chemichal Brothers, “Let Forever Be”,
com direção de Michel Gondry: https://www.youtube.com/watch?v=s5FyfQDO5g0
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4.4. Dogma 95

Voltando ao cinema e aos filmes de longa-metragem, temos nos anos 90 um movimento
cinematográfico que trouxe o vídeo, que agora era digital, para os filmes de forma inventiva e
transgressora. As produções cinematográficas nos anos 90 ainda não eram realizadas em vídeo
digital, como é comum hoje. A película ainda era o suporte das filmagens e isto implicava em uma
certa visão estética. O vídeo ainda era visto como um formato de experimentação, de inovações
nas televisões mais abertas a este formato, como foi a MTV.
Quando falamos sobre o cinema e o audiovisual permitirem a impressão de realidade, o vídeo
era um passo a mais neste caminho. O vídeo trazia mais realismo, é como utilizamos hoje as
câmeras dos celulares. Isto posto, os filmes ainda rejeitavam o vídeo porque ele não trazia aquela
“imagem de cinema” que a película fornecia e que estava introjetada das memórias audiovisuais
dos realizadores e do público.
O movimento Dogma 95, neste sentido, foi um grande acontecimento cinematográfico. Ele foi
criado por cineastas dinamarqueses. A Dinamarca possui um histórico de cineastas que rompem a
narrativa clássica. Temos, como exemplo, Carl Theodor Dreyer, um importante precursor do cinema
moderno, além de um dos diretores com mais filmes vistos, pesquisados, aclamados de todos os
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tempos, que é Ingmar Bergman. Diretor de diversos clássicos da história do cinema, os filmes de
Bergman são inovadores, angustiantes, debatem a solidão humana, as relações amorosas, a relação
dos seres humanos com Deus e a morte. Um cinema existencialista que apresenta com profundidade
questões psicológicas modernas, em filmes como “Persona” (1966); “Morangos Silvestres” (1957);
“O Sétimo Selo” (1956), dentre muitos outros.
Esta tradição contribuiu para os cineastas do Dogma 95, sendo seus inauguradores Lars Von Trier
e Thomas Vinterberg, criarem um movimento que, com a facilidade do uso do vídeo, criticasse o
sistema de produção hollywoodiano. Eles criaram regras que os primeiros filmes seguiam – quase
todas – à risca, como forma de se pensar, formar e criar um outro tipo de cinema, com outras
regras, anti-ilusionistas, transgressoras, subversivas. As imagens eram feitas por câmeras de vídeo
semiamadoras. Não há iluminação ou qualquer adesão a alguma técnica ou truque fotográfico. Não
poderia ser um filme de gênero, haver filmagem em estúdio nem haver elipses temporais; o tempo
do filme era o tempo da ação dos personagens em seu presente. As imagens são cruas e contam
histórias duras, difíceis. Não poderia haver atores e atrizes famosos para não causar identificação
com os espectadores. Os principais filmes são “Os Idiotas” (1998) e “Festa de Família” (1998). Os
filmes que seguisse todas as regras do movimento poderiam pedir um selo. Os filmes são numerados.
Os filmes acima, por exemplo, são chamados #1: Festa de Família e #2: Os Idiotas.
Enquanto diversos cineastas de outros países começam a aderir o Dogma 95, um deles, o cineasta
Lars Von Trier, é o primeiro a fazer um filme que quebrava as regras que ele mesmo havia criado. Em
2000, Trier realiza “Dançando No Escuro”. Primeiro, um filme de gênero, um musical. Provavelmente
o mais ilusionista e antirrealista dos gêneros, pois as pessoas interrompem um diálogo e começam
a cantar.
Porém, este filme é muito importante para este debate porque possui duas dimensões. A atriz
principal é a conhecida cantora Björk; ela é Selma, uma operária e mãe solteira que possui
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uma doença hereditária na visão e, com medo de seu filho desenvolver a doença, ela trabalha
incessantemente para guardar dinheiro e poder pagar uma operação a ele. Contudo, um vizinho
rouba o dinheiro e os acontecimentos se desenvolvem em uma grande tragédia. Entre esta vida
dura, ela sonha que está cantando, como se estivesse em um musical, que tanto ama ao ver nos
cinemas. As cenas duras da vida cotidiana e dura são gravadas em digital, como nos filmes do
Dogma, mas as cenas dos sonhos são em película, como se os sonhos de Selma fossem um filme
musical, distante de sua realidade.
Em sua estrutura técnica e dramática, o filme promove comentários sobre as relações entre o digital
e a película e as relações estéticas que estes suportes passavam ao final do século. É também uma
crítica ao ilusionismo da narrativa
clássica, ao uso do cinema distante
dos problemas reais das pessoas. É
um cinema crítico, vanguardista e
que, neste filme, mesmo não sendo
considerado um “filme do Dogma”,
tornou-se um marco sobre as novas
possibilidades do digital na produção
e na estética dos filmes.

Os Idiotas (1998). Dir.: Lars Von Trier
Disponível em: <http://bit.ly/2BHMAmZ > Acesso em: 3 de mar.2018

Vejamos uma sequência. Preste
atenção nas imagens nos momentos da
“realidade” de Selma, a personagem
interpretada por Björk, e as imagens
dos “sonhos”, no qual ela imagina
estar em um musical. Como mudam
as cores, os enquadramentos, os
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movimentos de câmera, o
ritmo. Ou seja, a diferença
que há na imagem, na proposta
deste filme, entre digital e
película. Realidade e fantasia.
Vídeo e cinema. E como Trier
junta estes suportes e realiza
um filme no qual esta relação
está comentada não apenas
na trama, na história, mas
também em sua estrutura.
“Dançando
No
Escuro”
Festa de Família (1998). Dir.: Thomas Vinterberg
consegue ser ao mesmo
Disponível em: <https://glo.bo/2EUqVcX > Acesso em: 3 de mar.2018
tempo que uma homenagem
aos musicais, uma dura crítica aos efeitos do ilusionismo do cinema clássico hollywoodiano. É um
filme belo e trágico. Vejamos esta sequência: https://youtu.be/yFo0PIeOwZI
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Você Sabia?
A preservação
Você já parou para pensar em como guardamos todos os filmes e produtos
audiovisuais que existem no mundo? A Cinemateca Francesa, por exemplo, foi
inaugurada em 1936. A Cinemateca Brasileira remonta à 1946, ainda organizada
como um Clube de Cinema, um cineclube.
Um dos seus principais entusiastas é uma das
pessoas mais importantes do cinema brasileiro do século XX. O professor,
crítico, teórico, cineclubista Paulo Emílio Salles Gomes.
As cinematecas possuíam tanto uma função de exibição quanto de
preservação dos filmes. As cinematecas são as casas das nossas memórias
coletivas audiovisuais.
Até os anos 50, os filmes eram realizados com a película de nitrato. Esta é
altamente inflamável; depois foi substituída pelo acetato e, hoje, temos
os inúmeros formatos digitais. A produção do cinema mudo brasileiro foi
quase toda destruída, temos menos de 6% do que foi produzido entre
1898 e 1927, período do cinema mudo. Este exemplo nos faz refletir
como cuidamos de nossa própria história, de nosso passado, de nossas
imagens.
E daqui a 50, 100 anos? Como guardaremos todas esta proliferação de
imagens que estamos produzindo? Como as futuras gerações poderão
fazer leituras do passado – ou seja, nosso presente – se não preservarmos
as imagens que produzimos?
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Paulo Emílio Salles Gomes, um dos fundadores da
Cinemateca e um dos maiores pensadores do cinema
brasileiro. Disponível em: <http://bit.ly/2FjbxVl >
Acesso em: 3 de mar.2018

A preservação é um dos elos mais frágeis da cadeia audiovisual. Há pouquíssimo investimento, tanto
público quanto privado, e é muito necessário estarmos atentos a como guardamos e cuidamos de nossa
história audiovisual.
Conheça um pouco mais do mundo fascinante da preservação!
Aqui você pode conhecer o site da Cinemateca Brasileira: http://cinemateca.gov.br/.
No Brasil temos a Associação Brasileira de Preservação Audiovisual (ABPA) que debate todos estes temas
com profundidade e luta pelas políticas de preservação audiovisual:
http://www.abpreservacaoaudiovisual.org/site/.
Se lhe interessar também, sugerimos um blog do professor Rafael de Luna, do curso de cinema da
Universidade Federal Fluminense (UFF). Ele debate, criticamente, os diversos aspectos que sofre a
preservação audiovisual brasileira: http://preservacaoaudiovisual.blogspot.com.br/
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Cinemateca Brasileira
Fonte: Disponível em: <http://bit.ly/2HEtTA9 >
Acesso em: 3 de mar.2018

4.5. Os cinemas de fronteiras e os novos cinemas nacionais

Nos anos 90, tivemos também o fenômeno da globalização. O fim da União Soviética, o
avanço das tecnologias da informação e comunicação e o princípio do uso da internet
no âmbito doméstico e comercial promoveram maiores transações econômicas e
trocas culturais. A globalização também contribuiu para as coproduções, as trocas
de informações e financiamentos compartilhados. Os blocos econômicos são
formados: União Europeia e Mercosul. Tratados de co-produções entre os
países. Hoje em dia, por exemplo, o Brasil possui acordos de coproduções
com os países do Mercosul e com Portugal, além de vários outros.
Se por um lado a globalização, via o neoliberalismo, provocou uma
austeridade internacional aos Estados, o que causou inúmeras crises
econômicas nos anos 90, como a dos “Tigres Asiáticos”, por outro,
também contribuiu para o acesso às cinematografias mais periféricas
que antes não chegavam ao chamado mundo ocidental: filmes
asiáticos da China, de Taiwan, de Hong Kong, da Tailândia.
Filmes dos países surgidos do fim da União Soviética, como
da região dos Balcãs, Bósnia e Herzegovina, Montenegro
e Sérvia, sendo desta última o importante cineasta
sérvio Emir Kusturika que ganhou diversos prêmios
no mundo, com o filme “Underground – Mentiras de
Guerra” (1995). Houve também um ressurgimento
de filmes dos países que estavam alinhados à
extinta União Soviética, como Polônia e a
Romênia, que teve um grande período de
produção de filmes nos anos 2000.
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Os cinemas africanos, principalmente os de língua francesa, como Senegal e Mali, conseguem
financiamentos de instituições culturais dos ex-colonizadores. O cineasta Abderrahme Sissako, de
Mali, produz os filmes “Bamako” (2006) e “Timbuktu” (2014); estes são exibidos
em diversos
festivais e mostras no mundo.
No Oriente Médio, um território marcado por guerras econômicas, culturais e religiosas, por ditaduras
familiares envoltas na exploração do petróleo, pela não separação entre Estado e religião, pelas
condições de subalternidade da mulher na sociedade, surge um dos cinemas mais importantes dos
anos 90 e que consolidou diversos cineastas como os principais do mundo. É o caso do Irã.
O cinema iraniano contribuiu para o mundo conhecer um pouco mais da riquíssima e milenar cultura
árabe. Uma cultura oral e escrita, com uma tradição poética e uma forma diferenciada de olhar
o mundo. Contribuiu para diminuir o preconceito
da rápida associação que se faz à cultura árabe aos
Estados ditatoriais e a milícias e guerrilhas, como as
que resultaram no ataque de 11 de setembro de 2001
nos Estados Unidos.
Os filmes iranianos foram grande sucesso nos
circuitos alternativos das salas de cinema e das
mostras e festivais. Seus principais cineastas são:
Abbas Kiarostami com grandes filmes como “Através
das Oliveiras” (1994), “Gosto de Cereja” (1997), “O
Vento Nos Levará...” (1999); Monsen Malkhmalbaf,
com “Salve O Cinema” (1995), “O Silêncio” (1998) e
sua filha Samira Makhmalbaf, com “A Maçã” (1998);
Através Das Oliveiras (1994). Dir.: Abbas Kiarostami
Disponível em: <http://bit.ly/2C95fJb >
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e, depois dos anos 2000, a cineasta
Marjane Satrapi, com o filme que
foi sucesso na exibição alternativa,
a animação “Persépolis” (2007); o
cineasta Asghar Farhadi, que ganhou
o Oscar de Melhor Filme Estrangeiro,
com “O Apartamento” (2016); e o
importante diretor Jafar Panahi que
foi expulso do Irã por realizar filmes
críticos que, quase sempre. colocam
mulheres como protagonistas e
evidenciam suas condições precárias
de sobrevivência em filmes como: “O
Balão Branco” (1995), “O Círculo”
(2000) e “Fora De Jogo” (2006).

O Silêncio (1998). Dir.: Monsen Makhmalbaf
Disponível em: <http://bit.ly/2ofkYxX > Acesso em: 3 de mar.2018.

Em conjunto, o cinema iraniano apresenta narrativas sob o cotidiano das pessoas, suas condições
de vida, as relações afetivas e familiares. É um cinema devedor do neorrealismo italiano, com
suas histórias com protagonistas à margem daquela sociedade, como as crianças, os idosos, as
mulheres. O cinema iraniano conjuga, ao mesmo tempo, um cinema próximo do documentário,
assim como o era o neorrealismo, mas com um toque próprio, resultado da arte e da poesia milenar
árabe e do Irã. Os filmes possuem muitas metáforas, simbologias, sutis insinuações; são frutos de
produções artísticas cerceadas pelo Estado, que as financiam, mas também as censuram. O cinema
iraniano é poético, terno, mas crítico; suas imagens ajudam a desvendar um modo de vida e uma
visão de mundo diferentes das ocidentais; nos mostram as diferenças e a complexidade de nossa
contemporaneidade.
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4.6. A internet: download; vídeo-sob-demanda e as multiplataformas virtuais. As séries

As transformações nas tecnologias da informação e da comunicação que comentamos no capítulo
anterior possuem em sua estrutura o que muitos já consideram uma das maiores invenções humanas,
e que, não por acaso, é o que permite você estar participando agora desta aula. Claro, a internet.
Em relação ao consumo e à recepção, primeiro, a grande mudança se deu na música. Com a internet,
as pessoas poderiam trocar informações e dados com outras pessoas sem intermediação e sem o
suporte físico como antes. A internet desmaterializa
os suportes. Eles tornam-se virtuais, arquivos de
computador. Programas como o Napster, que
permitia seus usuários a trocarem arquivos em
MP3 de música, revolucionaram a forma como
temos acesso a bens culturais. A indústria
fonográfica quase quebrou. As grandes
indústrias fonográficas judicializaram o
compartilhamento acusando os usuários de
pirataria. No audiovisual, os arquivos torrent,
encontrados em sites agregadores de arquivos,
como o Pirate Bay, também sofreram as mesmas
consequências. Compartilhar é piratear? Se você
não está usufruindo comercialmente da obra e apenas
trocando músicas e filmes, você está pirateando? Estas
questões ainda não estão resolvidas conceitualmente
falando, mesmo que judicialmente todas estas empresas
e diversos usuários tenham sofrido as consequências do
compartilhamento.
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Com ao avanço da internet, as indústrias culturais se readaptaram e hoje retomaram a hegemonia
do consumo através das plataformas de streaming. Na música temos o Spotify ou o Deezer. No
audiovisual, temos o Netflix, a Amazon e várias outras.
No audiovisual, estas plataformas contribuíram para uma mudança da recepção. As pessoas não
precisariam mais esperar na televisão para assistir suas séries favoritas, por exemplo. Com o serviço
de streaming, elas poderiam assistir quando quisessem. O espectador torna-se mais livre no seu
processo de escolha, mesmo que este processo ainda esteja condicionado aos acervos disponíveis
destas empresas e que possuam suas limitações.
Importante frisarmos que o serviço de vídeo-sob-demanda por streaming não é realizado apenas
pela empresa Netflix, que é a empresa que você provavelmente já ouviu falar ou mesmo possui uma
assinatura. A Netflix, assim como Hollywood no mercado de cinema mundial, e a Globo no nosso
mercado doméstico de televisão aberta e a cabo, tornou-se hegemônica no consumo do vídeo-sobdemanda via streaming, mas não é a única. Este serviço é oferecido tanto comercialmente por
outras empresas, como a Amazon, ou a Globo Play, como também tornou-se uma possibilidade de
distribuição e exibição de produções independentes.
Vamos listar algumas aqui, mas a cada momento estão surgindo novas:
Libreflix: https://libreflix.org/
Afroflix: http://www.afroflix.com.br/
Retina Latina: https://www.retinalatina.org/
Mubi: https://mubi.com/pt/films
Filmes Que Voam: http://www.filmesquevoam.com.br/
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Breaking Bad. Disponível em: <http://bit.ly/2ph4PYf > Acesso em: 3 de mar.2018.

É a partir dos anos 2000 também que muitos
chamam como a nova era de ouro da televisão
norte-americana. Tanto as televisões abertas
quanto fechadas e as séries produzidas pelos
serviços de vídeo-sob-demanda tornaram-se
referência para as novas gerações. As séries
tornaram-se estetica e tematicamente mais
ousadas. Questões como drogas, violência,
sexualidade,
problemas
psicológicos,
de gênero, raciais, sociais inundaram as
temáticas das novas séries.

É um período muito novo ainda no audiovisual.
Estamos imersos nele e é preciso tomar cuidado para tecer grandes análises. O importante é que
as séries são hoje parte fundamental de como funciona o audiovisual em toda sua cadeia, da
produção à recepção.
Como nesta unidade estamos ouvindo muita música, vamos ouvir e ver um trecho de uma série da
empresa Netflix chamada “Sense8”. É uma série que lida diretamente sobre a representatividade
das diversidades geográficas, de gênero, sociais. Suas realizadoras são duas irmãs transexuais, Lilly
e Lara Wachowski, diretoras da série Matrix.
“Sense8” é muito demonstrativa de um tipo de série globalizada, na qual os consumidores de todo
o mundo estão de certa forma mais conectados, e a série trata tematicamente exatamante disto.
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Você Sabia?
Audiovisual e educação
Um dos temas mais prementes na nossa contemporaneidade é a relação
entre o audiovisual e a educação. Por que não estudamos audiovisual na
escola?
Se aprendemos a ler com as palavras, interpretar e dar significado ao mundo, porque não podemos
fazer o mesmo com as imagens, que transbordam em nosso cotidiano?
Durante os anos 80, 90 e 2000, temos inúmeros grupos de formação audiovisual, nos coletivos, nos
movimentos sociais, nos cineclubes. A facilitação ao acesso aos meios de produção das imagens
tornou também mais próximo o entendimento de como o audiovisual funciona, suas características
e formas de se entender como um discurso é construído.
Dentre os muitos projetos, citaremos o “Inventar Com A Diferença”, que foi criado pela Secretaria de
Direitos Humanos da Presidência da República e é executado pelo curso de Cinema da Universidade
Federal Fluminense, em parceria com escolas públicas. O “Inventar Com A Diferença” trabalha a
formação do olhar e da linguagem audiovisual, através de diversas técnicas de produção fotográfica
e audiovisual. Conheça o projeto: http://www.inventarcomadiferenca.com.br/
Todo este debate foi importante para pressionar por várias políticas públicas para a formação
audiovisual. Algumas das mais importantes foram a Programadora Brasil e o Cine Mais Cultura, que
foram programas da Secretaria do Audiovisual do Ministério da Cultura de apoio a cineclubes e
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exibições alternativas de cinema brasileiro. Justamente, uma das principais leis que foi proposta
recentemente foi a da obrigatoriedade da exibição de filmes brasileiros nas escolas.
Conheça esta importante lei, que modifica a Lei de Diretrizes e Bases, mas que ainda não foi
devidamente regulamentada.
Além destes importantes projetos formadores, temos o ensino formal. Os cursos de audiovisual
cresceram muito no Brasil. Cursos de bacharelado, licenciatura e, principalmente, cursos técnicos
como este do Instituto Federal Brasília, que você está cursando. Cursos que pretendem qualificar
os profissionais do audiovisual brasileiro, a fim de que estes possam compreender e articular as
diversas áreas que compõem esta área de trabalho.
Parabéns! Se você está aqui, já participa da cadeia do audiovisual brasileiro. A formação técnica é
um dos pontos mais importantes e essenciais desta cadeia criativa. Não há produção, distribuição,
exibição, preservação, formulação de conceitos e práticas se não temos profissionais técnicos
devidamente capacitados e que compreendam as relações entre técnica e estética e destas com
os contextos sociais, econômicos, culturais e políticos das obras.
O audiovisual brasileiro só tem a agradecê-lo/a por isto.
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Projeto Inventar Com A Diferença
Disponível em: <http://bit.ly/2oepvk8 >
Acesso em: 3 de mar.2018
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Campus IFB Recanto das Emas direcionado
ao ensino técnico de audiovisual
Disponível em: <http://bit.ly/2BGYJZd >
Acesso em: 3 de mar.2018

4.7. Conclusão

A grande conclusão que chegamos após o caminho que tomamos nesta jornada sobre a história do
cinema no mundo é simples: esta é apenas uma forma de se contar esta história.
A história nunca é uma coisa só nem está estanque, gravada no tempo, nos livros de história e
em cursos como este que você fez. Quando nos propomos a contar a história de um fenômeno,
como o cinema e o audiovisual, estamos já diante de inúmeras lacunas, furos, esquecimentos. O
próprio cinema nos conta como o tempo está essencialmente conectado à memória. E as memórias
pessoais e coletivas, públicas e privadas se entrelaçam, se entremeiam, se conectam, se fundem,
são compartilhadas pelas imagens e pelos sons em movimento que criamos. E é este fluxo de
imagens que nos forma e que nos faz olhar o mundo e reinventá-lo.
Esta disciplina não finaliza aqui. A história do audiovisual é feita a todo momento, em suas produções
e recepções, em qualquer meio.
Cabe a você continuar a história do audiovisual. As histórias não existem no passado fechado,
encalacrado que nós, do presente, vamos lá e abrimos. Nós que construímos, criamos e reinventamos
nosso passado de acordo com a forma e a visão de mundo do nosso presente, projetando as ideias
para nosso futuro. Mas como vimos com Godard, talvez as coisas não sejam necessariamente nesta
mesma ordem.
As imagens que realizamos e que pensamos serão vistas, recriadas e repensadas por futuras gerações
que as lerão como o seu tempo histórico as entender.
Não há conclusão. Como disse Fernando Pessoa: “o único sentido íntimo das coisas/ é elas não
terem sentido íntimo nenhum”. Ou seja, somos nós que damos sentido para o mundo, para nossas
vidas, para a arte. Compartilhemos, então, nossos sentidos.
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Muito obrigado por nos acompanhar até aqui.
Desejamos a você ótimos estudos!
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Foto da produção do documentário “Conterrâneos Velhos De Guerra”, de Vladimir Carvalho, sobre a história dos candangos,
os trabalhadores que construíram Brasília. Disponível em: <http://bit.ly/2FZLaGW> . Acesso em: 3 de mar.2018.
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