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 Resumo 

 

Nos anos 1990, um novo movimento cinematográfico surgiu nos Estados Unidos, herdando 

questões estéticas, temáticas e mercadológicas desenvolvidas pelo cinema moderno desde o 

seu surgimento, nos anos 1940. O movimento indie assumiu uma posição central ao se 

discutir os rumos do cinema na chegada do século XXI, conforme as novas tecnologias 

digitais e mudanças de mercado modificavam a maneira de se produzir filmes e o que era 

abordado nas produções da época. Nesse artigo, se buscou traçar um histórico do indie 

enquanto uma atualização do cinema moderno americano, compreendendo suas origens e as 

permanentes influências de outros movimentos, assim como o histórico da produção 

cinematográfica independente americana, propondo que esse movimento se tornou, nos anos 

1990, o herdeiro – em questões de mercado, técnicas e estéticas – do cinema moderno do 

século XX.   
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1 – Um cinema moderno 

 

Desde o seu surgimento no final do século XIX, o cinema passou por diversas 

transformações técnicas e estéticas graças ao rápido desenvolvimento das tecnologias 

associadas com a produção cinematográfica – câmeras, projetores etc. –, assim como 

inspirações de outros movimentos artísticos da época – nota-se nesse período o surgimento da 

vanguarda russa e do cubismo, entre outros – que influenciaram o recém-nascido meio do 

cinema. Os efeitos especiais primordiais nos filmes de George Méliès (1861 – 1938), o 

advento da montagem paralela por D. W. Griffith (1875 – 1948), a utilização do som, da 

profundidade de campo e diversas outras técnicas aos poucos criaram um padrão de 

linguagem a ser utilizado durante décadas. Alguns movimentos célebres, como o 

expressionismo alemão e a montagem soviética, exploraram o que podia ser feito nos filmes, 
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mas, dentro da crescente indústria cinematográfica, estabeleceu-se um conjunto de linguagens 

e padrões que contribuíram para a construção do chamado cinema clássico e das 

características normalmente associadas a ele: uma montagem linear e invisível
3
, iluminação 

de três pontos, tempo e espaço narrativo realistas, duração de  80 a 120 minutos, entre outros 

aspectos. No geral, buscava-se ao máximo evitar chamar atenção para o meio do cinema, 

deixar claro que se estava assistindo a um filme. Em torno de 1915, o cinema “trocou a 

variedade por uma forma padronizada e, como resultado, ganhou eloquência” (ANDREW, 

1989, p. 141). Criou-se uma linguagem homogeneizada que trouxe grande sucesso para o 

meio, em que “qualquer filme específico que [se pudesse] ver seria menos importante que o 

restabelecimento do ritual cultural e estético, „o cinema‟” (ANDREW, 1989, p. 142). 

No final dos anos 1930, porém, esse formato de cinema começou a ser questionado 

por diretores que exploravam tópicos que uma narrativa clássica não conseguiria abordar em 

suas limitações – ainda muito regradas por uma herança de outras artes das quais tirara 

inspiração, como o teatro e a literatura. Em filmes como A regra do jogo (Renoir, 1939) e 

especialmente Cidadão Kane (Welles, 1941), os diretores exploraram mais uma vez os 

limites do que podia ser feito com uma linguagem cinematográfica narrativa. Na década de 

1940, porém, a Segunda Guerra Mundial (1939-1945) iria influenciar de maneira definitiva o 

cinema e suas narrativas. Como Andrew coloca, “a guerra moderna demandou modos 

modernos de representação. O espaço se expandiu, o tempo se contraiu, e ambos foram 

graficamente arrancados do controle humano” (ANDREW, 2010, p. 99).  

É a partir da grande guerra, então, que começa a surgir a ideia do que viria a ser 

considerado um cinema moderno. As representações do cinema clássico não mais se 

mostravam fiéis com a nova realidade do mundo, com as novas concepções históricas e 

filosóficas que surgiram no pós-guerra, e essas mudanças se refletiram na produção artística 

da época. O primeiro movimento do cinema nessa modernidade seria o chamado neorealismo 

italiano.  

 

2 – O neorealismo e a nouvelle vague 

 

                                                           
3
 Chama-se assim o tipo de edição que não chama atenção para si e que funciona de maneira a parecer que não 

existe manipulação no filme.  
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O neorealismo italiano encontrou – como o nome do movimento sugere – novas 

maneiras de representar o real no cinema. Utilizando-se de filmagens em locação, evitando o 

uso de atores profissionais e tratando de temáticas de cunho político e social, os filmes 

neorealistas se propunham ser uma representação do que se tornara o mundo do pós-guerra. 

Personagens mundanos vagavam pelas ruas de uma Itália devastada, procurando algum 

sentido, colocando em questão o lugar do homem no mundo. Para o crítico e ensaísta francês 

André Bazin, os efeitos econômicos, sociais e morais dos movimentos de Resistência e 

Liberação da Itália forneceram as temáticas do cinema da época, caracterizado por sua adesão 

à atualidade.  

 

A ação não poderia se desenrolar num contexto social qualquer, 

historicamente neutro, quase abstrato como os cenários de tragédia, tal como 

acontece, no mais das vezes, em graus diversos, no cinema americano, francês ou 

inglês. (BAZIN, 2014, p. 285) 

 

Os estudos de Bazin e sua defesa sobre o neorealismo e sobre as características que 

ele considerava essenciais no cinema moderno – como a desvalorização da edição e do uso de 

atores profissionais – ajudaram a cimentar a importância desse movimento no mundo. Em 

1951, junto com Jacques Doniol-Valcroze, criou a Cahiers du Cinéma, um dos mais 

importantes periódicos sobre cinema da história. Em torno de Bazin, reuniram-se jovens 

escritores e estudiosos franceses como François Truffaut, Jean-Luc Godard, Pierre Kast, Eric 

Rohmer e Claude Chabrol. Em uma nova onda de crítica cinematográfica, na Cahiers foi 

desenvolvida a chamada teoria dos autores, valorizando o papel do diretor de cena como o 

verdadeiro autor cinematográfico, que insere nos filmes sua visão de mundo, sentimentos e 

particularidades.  

No final dos anos 1950, esses mesmos críticos que estavam sob a tutela de Bazin se 

tornariam diretores de cinema – e fortemente influenciados pela teoria dos autores. Esses 

novos diretores fariam parte de um dos mais famosos movimentos do cinema moderno, a 

nouvelle vague – ou nova onda – francesa.  

Ainda que Bazin defendesse o potencial realista do cinema, seus seguidores, ao 

virarem diretores, acabaram por desafiar precisamente essa visão e criar filmes que 

exploravam as variadas possibilidades apresentadas pelo meio, quebrando regras e 
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inventando técnicas que seriam absorvidas pelo resto do mundo e tiveram fortes influências 

mais de 50 anos depois. 

Os diretores da nouvelle vague foram influenciados pela política dos autores que eles 

mesmos ajudaram a popularizar, criando filmes altamente pessoais e com características 

marcantes que os definiam como produto de um verdadeiro autor. Por meio de diferentes 

experimentalismos, seus filmes exploravam variações nas estruturas temporais das imagens – 

como no frame congelado no final de Os incompreendidos (Truffaut, 1959). Os atores 

começaram a conversar diretamente com a tela, quebrando a ilusão da quarta parede, uma das 

tradições mais antigas do cinema. Como uma geração que se desenvolveu sob a tutela de 

Bazin e da Cinémathèque française, seus filmes foram dirigidos com um olhar estudioso para 

os potenciais do cinema e suas influências – se misturava histórias pulp
4
 norte-americanas 

com ideais realistas do neorealismo italiano e uma edição inspirada no movimento da 

montagem soviética. Se o cinema italiano do pós-guerra pode ser creditado como o precursor 

do cinema moderno, foi a nouvelle vague que empurrou mais longe as possibilidades criadas 

por essa nova forma de fazer filmes, que as popularizou em uma escala global e que abriu 

caminho para que outros movimentos a seguissem ao redor do mundo.  

 

3 – O cinema moderno nos Estados Unidos 

 

O sistema de produção de filmes norte-americano – especialmente em Hollywood – 

vinha perdendo força desde os anos 1940, a chamada Era de Ouro de Hollywood, com a 

chegada da televisão aos ambientes domésticos, o que representou uma grande mudança nas 

bilheterias e na presença do público nas salas de cinema. Na mesma época, o chamado 

sistema de estúdios, que dava poder total para as grandes companhias sofrera grandes golpes 

a partir de decisões legais, uma delas separando os estúdios das salas de cinema, sobre as 

quais tinham controle em relação ao que podia ser exibido, e a outra limitando o poder dos 

contratos assinados pelas estrelas, e assim liberando-as para trabalhos em outros estúdios.  

Enquanto seus filmes ainda tinham grande poder comercial dentro e fora do país, suas 

produções, para poder competir com a televisão, se tornaram cada vez mais grandiosas, 

apostando em épicos e obras de grande orçamento que pudessem chamar o público para as 
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 Geralmente histórias de teor sensacionalista, contendo crime, sexo etc., popularizadas pela venda de revistas 

baratas. 



 

 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 
 

5 
 

salas de cinema. Na década de 1950, os filmes norte-americanos utilizaram novas técnicas 

como widescreen, Technicolor, três dimensões e som stereo para atrair público, mas sem 

grande sucesso. O começo dos anos 1960 fora marcado por musicais e filmes de guerra de 

grandes orçamentos e pouco sucesso comercial. Enquanto na Europa e no resto do mundo o 

cinema moderno se concretizava, trazendo experimentalismos e inovações, o cinema norte-

americano ainda se prendia a sistemas e técnicas antiquadas. Ainda mais, o início da guerra 

do Vietnã (1955 – 1975) alterara drasticamente os valores do país, especialmente da 

juventude, que não se sentia representada nos filmes produzidos pelos estúdios.  

Conforme se aproximava o final dos anos 1960, começou a surgir em Hollywood uma 

geração de jovens baby boomers
5
, muitos deles estudantes das recém criadas escolas de 

cinema e inspirados pelos filmes produzidos na Europa na época. Diante dos fracassos das 

últimas décadas, o grupo de novos executivos dos estúdios “era consideravelmente mais 

inclinado a correr riscos do que seus predecessores, especialmente se esses riscos se 

limitassem a adquirir algum pequeno filme independente americano, ou um filme britânico 

ou europeu de arte desgarrado” (BISKIND, 2009, p. 21).  

A partir do final da década, novas mudanças na indústria começaram a aparecer em 

Hollywood, gerando filmes que dialogavam com o cinema europeu produzido na época, tanto 

em linguagem como em temática, produzidos com pequenos orçamentos para grande sucesso 

de público. Desde a década de 1930, os filmes norte-americanos eram censurados pelo 

Motion Picture Production Code (Código de Produção de Filmes, em tradução livre), também 

conhecido por Código Hays, uma série de restrições para o que poderia ser representado em 

um filme em termos de sexo, violência e desvios morais. O código havia perdido força ao 

longo da década de 1960, com alguns filmes forçando os limites do que era permitido, mas 

filmes como Bonnie e Clyde – Uma rajada de balas (Penn, 1967), lançado um ano antes de 

ele ser revogado completamente, chocou o país com sua violência e franqueza sexual. Logo 

ficou claro para os estúdios que essa era a maneira de reverter a situação em que se 

encontravam: filmes baratos que atraíssem um público jovem, relevante para a época em que 

o país se encontrava.  

Esses eram filmes que se baseavam fortemente na contracultura da época, que 

tratavam de problemas da juventude, drogas, violência e medo do conformismo. Os diretores 

eram jovens, a maioria sem experiência no cinema, que estavam dispostos a fazer projetos 
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baratos em troca de maior controle, uma herança clara da política dos autores. Ao contrário 

da época dos estúdios, os diretores agora tinham maior poder de escolha e corte, produzindo 

filmes altamente pessoais com baixos orçamentos, favorecendo experimentações de 

linguagem e temáticas provocativas.  

Esse movimento que se desenvolveu entre o final da década de 1960 e o começo da de 

1980 foi chamado de nova Hollywood. Durante seu auge, ele popularizou o conceito do autor 

dentro do cinema norte-americano, com os diretores ganhando grande poder de influência e 

orçamentos ficando cada vez maiores. O movimento foi liderado por membros da 

contracultura, em um momento em que Hollywood estava no centro de revoluções culturais 

relevantes.  

Conforme a década avançou, esses diretores ganharam cada vez mais poder e se 

encontravam fora dos controle dos estúdios, que chegaram a investir fortunas em filmes que 

estouraram o orçamento original e quase os levaram à falência, como Apocalypse now 

(Coppola, 1979) e Cinzas do paraíso (Malick, 1978). Em meados da década, porém, novos 

diretores começaram a surgir e, aos poucos, retornaram o poder aos estúdios. Em 1975, 

Steven Spielberg dirigiu Tubarão (Spielberg, 1975), em um trabalho próximo com o estúdio, 

e que viria a se tornar o protótipo do blockbuster, ou arrasa-quarteirão, filmes que dominam 

as bilheterias e enchem as salas de cinema – o nome vindo das filas que costumavam das 

voltas na quadra. Foi também com Tubarão que os estúdios perceberam o valor de investir 

em lançamentos no verão voltados para jovens e adolescentes de férias, o que aumentava 

notavelmente os seus lucros e virou o padrão da indústria nas décadas seguintes. Junto com 

Guerra nas estrelas (Lucas, 1977), foram os filmes que representaram o começo de uma 

mudança nos meios de produção na indústria. Cada vez menos os diretores autorais que 

surgiram no começo da década eram confiáveis para fazer filmes que trariam lucros para os 

estúdios, e ficou claro que, mais do que filmes politizados, eram as produções altamente 

comerciais lançadas para a plateia certa durante o verão o caminho para o sucesso. Esses 

novos diretores abriram mão de sua posição como autor definitivo da obra, gerando maior 

diálogo com público e estúdios.  

Fica claro que, assim como aconteceu na Europa, o cinema moderno que surgia nos 

Estados Unidos trazia desde a sua origem uma discussão entre mercado e arte. Os filmes 

produzidos na nova Hollywood se assemelhavam a um cinema de arte, ao cinema europeu, 

que era entendido até então como algo intelectualizado, e não um cinema de massa – mesmo 
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que estivessem sendo produzidos na maior indústria cinematográfica do mundo. Dessa 

diferença entre um filme industrial e um filme de autor – ou de arte –, surgem as 

experimentações de linguagem que marcaram a evolução do cinema moderno desde o seu 

surgimento no neorealismo até sua grande popularização e expansão no mercado 

Hollywoodiano 30 anos depois. Nos anos 1980, Hollywood voltou-se novamente à produção 

de épicos e filmes de grande orçamento, aumentando seus lucros e diminuindo os riscos em 

uma década que favoreceu os estúdios no lugar dos autores dos anos anteriores.  

 

4 – O cinema independente americano 

 

A trajetória do cinema independente nos Estados Unidos pode ser traçada desde os 

primórdios do próprio cinema no país. No início, o termo se referia aos produtores que 

trabalhavam fora do eixo estabelecido pelas três grandes produtoras do final dos anos 1890 e 

começo de anos 1900, Edison, Biograph e Vitagraph. A criação da Motion Picture Patents 

Company (MPPC, ou Companhia de Patentes de Filmes, em tradução livre) em 1909 pelas 

principais produtoras da época visava a centralizar os três eixos da produção cinematográfica 

(produção, distribuição e exibição) nos Estados Unidos, patenteando novas tecnologias 

relacionadas com o meio emergente.  

Para produtores que não estavam inclusos nos padrões da MPPC, a produção de 

filmes era limitada pela obrigatoriedade de pagar taxas exorbitantes para o uso de 

equipamentos cinematográficos, sendo impelidos a exportar material e se mudar para locais 

onde a MPPC não tivesse poder jurídico para processá-los. Ao longo dos anos, com a 

popularização do meio, novas leis foram criadas para impedir o monopólio das produções, 

mas o conflito entre a MPPC e os produtores independentes são um dos fatores que levaram à 

mudança desses produtores para o outro lado do país, saindo de Nova York em direção à 

costa oeste, mais especificamente em Los Angeles, onde Hollywood se tornaria o centro 

nevrálgico do cinema nos Estados Unidos – e do mundo – nos anos que se seguiram 

(TZIOUMAKIS, 2006). 

Durante a era de ouro de Hollywood, entre o final dos anos 1910 até meados dos anos 

1960, a indústria se tornou dominada pelo sistema de estúdios, no qual estes controlavam a 

produção da maioria dos grandes filmes que chegavam aos cinemas. As produções menores 

eram chamadas de filme B, termo que se tornou diretamente associado com cinema 
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independente – ainda que estes fossem produzidos dentro dos grandes estúdios. Nos anos 

1930, o foco principal dessas produções eram obras de baixíssimo orçamento que pudessem 

ser lançados em cinemas pequenos em pacotes de dois – chamados de double feature. Esses 

filmes eram produzidos e vendidos pelos estúdios como um modo de negócio: para que as 

redes tivessem acesso às grandes produções (ou filmes A), teriam que comprar todo o 

catálogo feito para a temporada. Como esses eram vendidos por uma taxa fixa – e não por 

uma percentagem da bilheteria –, era possível garantir o lucro das produções (FINLER, 

2003).  

Como foi visto, na década de 1940 novas leis entraram em vigor limitando o poder de 

distribuição dos estúdios e a prática de venda casada que favorecera os filmes B na década 

anterior. A chegada da Segunda Guerra Mundial também alterou o panorama da indústria no 

país, diminuindo a produção total de filmes, aumentando a audiência e introduzindo uma 

sistema de taxação que favorecia a produção independente (TZIOUMAKIS, 2006). Com seu 

ritmo de criação diminuído, os estúdios voltaram a favorecer grandes produções, filmes com 

estrelas que atraíssem maior público, dando oportunidades para produtores independentes que 

que faziam filmes A para serem distribuídos pelos estúdios.  

Nessa década já se prenunciava o cinema experimental que viria a ser associado com a 

cena independente. Tramas do entardecer (Deren, Hammid, 1943), gravado em 16 mm e 

financiado e distribuído independentemente, em seu diálogo com o cinema surrealista, já 

sugeria a significante relação entre produção e linguagem que seria importante nos anos 

seguintes. Durante a década de 1960, também outras formas de cinema independente 

começaram a surgir, tomando forma principalmente na cena cultural underground que se 

desenvolvia no país, movimento marcado por filmes avant-garde como os de Andy Warhol e 

Kenneth Anger, mais experimentais, que contrastavam com os filmes independentes 

explicitamente comerciais, ou por filmes de arte como os de John Cassavettes e outros 

diretores do movimento chamado Novo Cinema Americano, marcado pelas fortes influências 

europeias que definiriam a nova Hollywood anos depois e antecipando os filmes mais 

centrados em narrativa e desenvolvimento de personagens que viriam a dominar a cena 

independente. 

Durante grande parte da década de 1970, as diferenças entre independente e comercial 

ficaram mais sutis, com os estúdios se unindo a produtoras menores e filmes de arte atingindo 

grande audiência. Nessa época, continuaram a se desenvolver filmes de exploração, 
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especialmente voltados para a juventude, filmes camp
6
 como os de John Waters, e filmes de 

gênero. Essa época elaborou as questões de linguística e estruturais que seriam associadas ao 

cinema independente, trazendo à tona a ligação entre forma e produção que é central na 

discussão sobre o movimento independente, como “um espaço que existe entre o mainstream 

mais familiar e convencional e as práticas mais radicais do avant-garde e do underground” 

(KING, 2005, p. 10). 

Diversas mudanças no cenário político e mercadológico nos anos 1980 nos Estados 

Unidos serviram para consolidar o papel do cinema independente dentro do meio 

cinematográfico. Durante essa década, a direita americana ganhou grande força política, a 

chamada New Right (Nova Direita, em tradução livre), que advogava por ideais 

conservadores que contrastavam com os movimentos sociais e de contracultura das décadas 

anteriores, movimentos esses que possibilitaram o surgimento da nova Hollywood como uma 

força no cinema mundial.  

Esses fatores se somaram para representar um retorno a um cinema de monopólios e 

grandes bilheterias. O cinema independente se limitou cada vez mais a produções de 

baixíssimo orçamento. Além disso, a entrada do home video no mercado atraiu os produtores 

de filmes de exploração e juventude que incentivaram a indústria nas décadas anteriores, uma 

nova tecnologia que os estúdios podiam explorar para lucros rápidos como outro meio de 

distribuição de filmes baratos. A criação de uma televisão pública, porém, ajudou a dar base 

para o surgimento de um novo cinema independente, ao financiar filmes que podiam “dar 

vozes para visões alternativas, representar minorias, examinar problemas sociais, desvendar 

„história escondidas‟, em resumo lidando com assuntos que a televisão comercial e filmes (no 

geral), evitavam” (TZIOUMAKIS, 2006, p. 209).  

O mercado de filmes independentes deu espaço para o surgimento de novas 

produtoras e distribuidoras especializadas, que focavam nesse tipo de produção, mais barata e 

com um mercado, na maior parte das vezes, menor – essas empresas foram as chamadas 

“mini-majors” ou “major independentes”, figuras centrais para o desenvolvimento do 

mercado independente nos Estados Unidos. As produtoras que ganharam proeminência nessa 

época, como Orion, Miramax e New Line, trabalhavam com orçamentos menores que os das 

majors, e geralmente com temáticas que não eram abordadas pelos grandes estúdios. O 

                                                           
6
 De acordo com o Cambridge Dictionary: Que usa cores brilhantes, sons altos e um comportamenos incomum, 

etc. de uma maneira humorística (Tradução do autor). Disponível em: 

<http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/camp>. Acesso em: 9 de fev. 2017. 
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subsequente fracasso da Orien e o sucesso da Miramax e New Line, ao serem absorvidas 

pelas majors, demonstraram a necessidade de, dentro de Hollywood, se trabalhar em alguma 

forma de parceria ou simbiose entre os dois meios de produção. Durante essa época, 

Estranhos no paraíso (Jarmusch, 1984) influenciou fortemente a cena independente com uma 

estética de baixo orçamento e um estilo avant-garde que elevaram Jim Jarmusch ao posto de 

um dos primeiros autores independentes dessa nova era.  

Assim, entende-se o cenário do cinema americano em meados dos anos 1980, quando 

as influências do cinema moderno passavam a ser limitadas novamente a um mercado 

reduzido, independente. Essa limitação ajudou a consagrar a ideia do filme americano 

independente como um gênero em si próprio, adquirindo um significado que ia além do 

mercadológico, e sim temático e de linguagem, o que o aproximava mais uma vez do cinema 

moderno produzido ao redor do mundo ao longo do século XX. Como King nota, 

independente é uma “qualidade relativa, e não absoluta, e pode ser definida assim no nível 

industrial e em outros” (KING, 2005, p. 9).  

 

5 – Indie 

 

A separação entre o contexto mercadológico da produção e seu conteúdo levanta, 

então, a questão do que realmente é um filme independente no cinema dos Estados Unidos, e 

deu origem ao termo indie, utilizado para representar mais um estilo cinematográfico do que 

necessariamente uma obra produzida de maneira totalmente independente. Newman (2011) 

define o surgimento do indie como uma categoria no final dos anos 1980, com o surgimento 

do Sundance Film Festival, criado pelo ator Robert Redford, e que se tornou um dos mais 

importantes veículos para o lançamento de filmes independentes durante os anos seguintes, 

assim como o sucesso de Sexo, mentiras e videotape (Soderbergh, 1989), vencedor da Palma 

de Ouro no Festival de Cannes no ano de seu lançamento.  

Newman explora o cinema indie, além do seu diferenciamento industrial e de 

conteúdo (estético, temático etc.), através de um fator social, de leituras textuais e de 

circulação cultural. Como ele nota, para uma definição tão vaga quanto a que se entende por 

cinema independente/indie, é preciso estar atento a “critérios instáveis e inconsistentes que 

incluem considerações de texto e contexto” (NEWMAN, 2011, p. 4).  
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Também é possível notar a posição do cinema indie através da oposição que ele faz a 

um cinema de massas, menos intelectualizado. Sua própria definição – independente – 

funciona apenas em relação a um outro tipo de produção. O autor nota que, graças a esse 

posicionamento como mais artístico e sofisticado em comparação com o mainstream, o indie 

“lucra através da sua alteridade, que o sustenta e tem o potencial de ser politicamente 

progressista e até anti-hegemônico” (NEWMAN, 2011, p. 2), e que a cultura que o cerca 

“funciona como uma formação que emerge da alta cultura – ou, talvez acertadamente, média-

alta cultura –, herdando as funções sociais previamente exercida por filmes de arte 

estrangeiros” (NEWMAN, 2011, p. 2). 

Durante os anos 1990, o cinema indie americano tomava, então, as proporções de um 

novo gênero cinematográfico, e desenvolvimentos tecnológicos, em especial a chegada ao 

mercado de câmeras digitais mais leves e com preços acessíveis, democratizaram ainda mais 

a produção cinematográfica e expandiram suas possibilidades, dando origem a outros 

movimentos independentes de cunho social como o novo cinema queer – filmes sobre gênero 

e sexualidade que lançaram diretores como Ang Lee e Gregg Araki – e o novo cinema negro 

(Spike Lee, John Singleton etc.). 

Assim, compreende-se o cenário em que o cinema indie americano se desenvolveu. 

Durante a década de 1990, se tornou o principal movimento cinematográfico nos Estados 

Unidos, herdando tanto a audiência como a posição mercadológica previamente ocupada pelo 

cinema de arte e pelo avant-garde – como alternativa ao cinema de massa – servindo também 

como plataforma para lançamento de novos autores, que encontram nas produções 

independentes uma liberdade criativa maior do que nos grandes filmes de estúdio.  

Newman não busca categorizar o gênero, apontando características em comum de 

certos filmes que sugerem as semelhanças estéticas e temáticas que poderiam formar um 

grupo. O autor nota o que ele chama de um realismo indie, apontando que o realismo não se 

trata de “representações que estão mais próximas do real do que outras, mais estilizadas – 

uma noção demolida na teoria cultural estruturalista e pós-estruturalista” (NEWMAN, 2011, 

p. 95), e sim de um estilo, “ou melhor, como uma série de estilos históricos em diferentes 

mídias” (NEWMAN, 2011, p. 96).  

Para Newman, diversas características aproximam o cinema indie do cinema de arte, 

mais avant-garde: narrativas de vagueação, com metas ou prazos pouco definidos, episódica 
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em sua construção, frequentemente começando e terminando in media res
7
, entre outras 

técnicas que desviam das estruturas narrativas clássicas. Essas mudanças, ele propõe, servem 

para mudar o foco narrativo para os personagens, criando outro dos pontos centrais do 

realismo indie: “a identidade social do protagonista (ou protagonistas) como tema central da 

narrativa, ancorando o significado do filme” (NEWMAN, 2011, p. 109).  

Outra marca do realismo indie remete à questão da agência do protagonista quanto à 

trama e aos acontecimentos ao redor dele. Na narrativa clássica, o protagonista inicia eventos 

a partir de suas ações, reage ao que acontece a ele, e, de maneira geral, tem grande influência 

sobre o desenrolar da história. No cinema indie, porém, “um efeito do realismo pode ser o 

produto de uma causalidade afrouxada, se ela ajuda a transmitir os ritmos do dia a dia” 

(NEWMAN, 2011 p. 107)  

Uma outra definição para muitos dos filmes produzidos na década de 1990 nos 

Estados Unidos é apresentada por Jeffrey Sconce, que sugere a existência de um cinema 

“esperto”, que, ainda que não diretamente ligado ao cinema indie, sobrepõe a categoria em 

diversos sentidos, com alguns dos principais diretores indie se encaixando na definição do 

autor para esse tipo de cinema.  

Ele nota um novo tipo de filme, que variava em condições de produção e 

financiamento, mas que era sempre colocado em oposição ao  

 

monstro de culto de massa do cinema comercial, mainstream de Hollywood. [...] 

Não exatamente filmes de „arte‟ na tradição sóbria Bergmanesca, nem „de 

Hollywood‟, no sentido de filmes com campanhas de bombardeio com saturação de 

tela de 1200, nem filmes „independentes‟ de acordo com o credo do faça-você-

mesmo fora do sistema (SCONCE, 2002, p. 351). 

 

Essa definição que ele dá – na margem do cinema de arte, de Hollywood e do 

independente – por si só já aproxima o cinema esperto do cinema indie produzido na época. 

Da mesma maneira, os dois tipos de filmes dividem uma audiência mais jovem, 

intelectualizada e boêmia. Para Sconce, existe uma sensibilidade nessas produções que lhes 

dá uma coesão histórica, temática e estilística, e “manifesta uma predileção pela ironia, 

                                                           
7
 Latim para “no meio das coisas”. Se refere à uma técnica narrativa onde a história começa quando a trama já 

está em andamento.  
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humor negro, fatalismo, relativismo e, sim, até niilismo” (SCONSE, 2002, p. 350). A 

utilização da ironia, em especial, parece ser central nesses filmes, utilizada quase como 

postura política de protesto, um desligamento estratégico de um certo conjunto de morais, 

políticas e compromissos. Essa postura, Sconce argumenta, se torna central não apenas no 

cinema, como na arte em geral nos anos 1990, em que o consumismo pop irônico reflete o 

popismo da década de 1970, quando o choque, o tabu e os afrouxamentos morais são 

utilizados como ferramenta política. Assim como foi visto no cinema indie, porém, o cinema 

esperto mudou o foco de seu ativismo das políticas sociais de poder, instituições, 

representação e subjetividade que eram centrais nos filmes de arte dos anos 1960 e 1970, “se 

concentrando, frequentemente com desdém irônico, nas „políticas pessoais‟ de poder, 

comunicação, disfunções emocionais e identidade na cultura da classe média branca” 

(SCONSE, 2002, p. 352). 

 Sconse segue em sua análise apontando diversos elementos que unem esses filmes, 

entre eles um interesse recorrente nas políticas de gosto, consumo e identidade. Daí ele define 

o que considera os dois temas que parecem mais centrais no que chama de cinema esperto: 

alienação interpessoal dentro da classe média branca – geralmente focada na família – e 

alienação dentro da cultura consumista contemporânea.  

 

Considerações finais 

 

Das observações realizadas e da cronologia traçada, é possível entender algumas das 

características que marcam o cinema indie americano. A partir das observações de Newman, 

se estabelece um paralelo com o cinema neorealista italiano tanto em questões narrativas 

como estruturais – e, até certo ponto, industriais e mercadológicas. Porém, enquanto em 

ambos os casos os personagens devem ser entendidos como significantes de suas identidades 

sociais, o cinema neorealista tinha no seu cerne questões políticas e sociais, enquanto o 

cinema indie, graças ao contexto em que surge, se vira para outro espectro da sociedade. 

Newman nota que o foco das identidades dos cineastas e da audiência que buscam – brancos, 

urbanos, classe média, intelectualizados – é de central significância na cultura indie, o que 

transpõe nos seus filmes, em que se vê uma preponderância de temáticas sobre a identidade 
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dos socialmente privilegiados (NEWMAN, 2011, p. 93) – uma importante diferença, ao se 

considerar a forte influência do socialismo nos filmes neorealistas.  

Também se nota uma mudança em relação ao movimento da nova Hollywood, no 

qual os filmes e cineastas abordavam temáticas politizadas e, por vezes, subversivas, focando 

frequentemente em uma cultura underground, ao contrário do foco em relações burguesas no 

cinema indie.   

Essa diferença implica uma mudança no peso social dos filmes do movimento. 

Mesmo enquanto um cinema focado no desenvolvimento de personagens e identidades 

sociais, fruto de um cinema moderno politicamente crítico e socialmente progressista, “seu 

engajamento social pode frequentemente ser drenado de muito do seu significado e impacto 

político, e assim falhar em apresentar qualquer desafio para os papéis e instituições sociais 

hegemônicos” (NEWMAN, 2011, p. 93). Ainda que o conteúdo aponte para um outro 

extremo social da sua origem – afastando-se, ironicamente, dos ideais influenciados pelo 

comunismo no neorealismo, em direção à alienação branca e burguesa do indie –, o indie 

pode ser entendido como representativo do contexto histórico e social em que se desenvolve. 

Para se compreender o indie enquanto atualização do cinema moderno deve se partir, 

então, das heranças que ele traz dos movimentos que o precederam. Ainda que exista uma 

mudança significativa do teor político em relação ao neorealismo ou a nova Hollywood, se 

mantém um interesse temático e narrativo crítico sobre o contexto social em que é produzido, 

assim como o desenvolvimento de uma vertente própria do realismo, indentificado por 

Newman como um realismo indie. Também se percebe as influências dos movimentos 

estéticos que quebraram os paradigmas do cinema clássico e se desenvolveram ao longo de 

60 anos, como a nouvelle vague e o cinema experiemental e de vanguarda. Essas explorações 

de linguagem e narrativa ainda foram potencializadas pelas mudanças tecnológicas – como a 

gravação digital – que expandiram os limites do que era possível realizar no cinema.  

Em  sua posição mercadológica, o indie assume um espaço previamente ocupado pelo 

cinema de arte em relação ao seu público padrão. Da mesma maneira, seus meios de 

produção – trabalhando no limite de sistema maior de estúdios – reflete as relações entre 

mercado e conteúdo que foram cruciais no cinema moderno do século XX.  Assim, o indie 

surge a partir do encontro do movimento indepentente – que, na história do cinema 
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americano, sempre esteve ligado a questões de mercado – com o cinema moderno e todas 

suas heranças de conteúdo.  

Não se propõe nesse artigo traçar um percurso exaustivo do cinema moderno desde o 

neorealismo italiano, mas, ainda que não seja possível apreender todas as possíveis 

influências do cinema moderno em um único movimento cinematográfico contemporâneo, 

percebe-se no indie a atualização de diversos fatores elaborados em movimentos distintos: 

um interesse no realismo, um reflexo do contexto social em que é produzido, 

experimentações narrativas, estéticas e de linguagem, um público do cinema de arte, a 

importância do autor e  meios de produção que funcionam no limite da indústria, entre outros 

fatores.  

Assim, se conclui que o cinema indie pode ser entendido como fruto de uma herança 

do cinema moderno e de diversos movimentos cinematográficos que surgiram ao longo 

século XX, dialogando questões de mercado, temáticas e de linguagem em uma importante 

vertente do cinema contemporâneo.  
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