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Resumo 
 
A crítica cinematográfica caracteriza-se como um gênero de jornalismo opinativo e           
cultural que, a partir de sua popularização ao longo dos anos, consolidou-se entre os              
costumes da imprensa. Este artigo apresenta, por meio de pesquisas científicas, um            
histórico breve desta prática de análise fílmica, buscando também definir um perfil de             
seus produtores e apresentar aspectos relacionados aos tipos de crítica e à estrutura             
comum deste tipo de conteúdo. São apresentadas, ainda, considerações sobre o impacto            
das tecnologias pós-modernas do séc. XXI na forma de produzir-se e divulgar-se a             
crítica de cinema.  
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Introdução: um breve histórico da crítica cinematográfica 
 

Não se sabe exatamente o período de origem da crítica cinematográfica           

como gênero jornalístico. Estima-se que os textos tenham herdado características gerais           

da crítica de arte, ao longo da consolidação do cinema como ramo de produção cultural.               

Muito de sua popularização deve-se também à cobertura de eventos cinematográficos           

pela imprensa, visto que os filmes despertavam o interesse de curiosos desde as suas              

primeiras produções, ocasionando na sua divulgação em veículos comunicativos por          

conta de um deferido status. Pode-se afirmar, quanto a isto, que “a crítica sempre foi               

objeto de calorosas discussões, seja no campo da comunicação ou das artes em geral.”              

(BRAGA, 2013). 
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Em seus primórdios, a crítica de arte se estabeleceu em resposta ao            

crescimento da quantidade de produtores no campo artístico, que até então abrangia            

música, teatro, literatura e artes visuais. Seu caráter como “juízo de valor” propunha             

indicar e analisar um gosto comum dentre o público consumidor. Gomes (2006) afirma: 

Embora a crítica como instituição que determina valores e que se           
instalou no campo das artes com a profissionalização dos artistas só           
teve lugar entre os séculos XVII e, sobretudo XVIII, quando a arte se             
“publicizou” e acabou por formar artistas, público e, por conseqüência,          
críticos. Neste período, a crítica tinha como função básica a          
codificação de um gosto de base consensual. (GOMES, 2006) 

 
Os primeiros textos opinativos ainda mesclavam-se com a função de          

registro informativo característica do espaço em que eram disseminados. “Ainda no           

século XVIII, à medida que as críticas literárias, musicais e teatrais ganhavam destaque             

em publicações periódicas como jornais e revistas, se tornou necessária a distinção entre             

informação e opinião.” (BRAGA, 2013). A evolução destes textos tornou necessária ao            

público uma melhor compreensão daquilo em que a crítica consiste, assim como da             

função principal e básica do crítico.  

Quanto à esta função e à definição da palavra, Gomes (2006) explica que: 
 

etimologicamente (do verbo grego krino), a palavra crítica está ligada          
à idéia de escolha, de separação, separar o ‘trigo do joio’, o belo do              
feio, o bom do mau. Os críticos por sua vez, seriam operadores de tal              
caracterização, ajuizando valores sobre a obra.  

 

Tendo isso em vista, o crítico deve ter bom conhecimento daquilo que            

decide abordar, assim como da recepção das obras, a fins de fundamentar aquilo que              

afirma em seu “juízo de valor” e reconhecer o respectivo impacto em relação à              

produção e consumo. 

Com o amadurecimento e a designação do cinema como arte ocorrendo           

apenas no século XX, as exibições dos primeiros filmes, ainda no final do séc. XIX,               

estariam limitadas à classificação de mero entretenimento. Por tratar-se de uma nova            

tecnologia, as sessões atraíam a atenção da imprensa, que realizava cobertura como um             

evento qualquer; registrava-se aquilo que era visto na tela e as reações do público. De               

acordo com Regina Gomes: 
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Os filmes eram vistos exclusivamente como mero entretenimento,        
espetáculos da cultura de massa em oposição à alta cultura e, uma vez             
assim, desprezados pelos intelectuais. O lado ruim disso, diríamos, foi          
a carência de registros escritos de análises mais apuradas sobre os           
primeiros filmes, ficando no campo meramente da descrição do         
evento. (...) Entre fins do século XIX e início do século XX estes             
espetáculos eram considerados como ‘notícias de valor’ e os repórteres          
tinham a função de cobri-los como qualquer outra notícia. Na verdade,           
a então chamada crítica era um mistura de reportagem que descrevia o            
evento em termos factuais e de resenha que aconselhava o leitor sobre            
o valor do filme. (2006) 

 
A crítica cinematográfica ganhou seu próprio espaço e tom analítico de           

conteúdo a partir da II Guerra Mundial (1939-1945), quando “começaram a surgir os             

primeiros periódicos dedicados ao cinema. Alguns deles como a Film Quartely, Film            

Culture e Artforum, nos Estados Unidos, a Screen, Sequence, Sight and Sound e Movie,              

na Inglaterra, e outras pela Europa” (GOMES, 2006). Este tipo de abertura deu-se a              

partir da posterior maturidade do cinema e da sua sofisticação quanto arte, o que              

consequentemente propôs uma maior profundidade em conteúdo, permitindo maior tom          

analítico e discussões voltadas ao tema.  

O desenvolvimento da crítica jornalística cinematográfica caminha       
junto com o reconhecimento do cinema como um fenômeno da          
indústria cultural, ou seja, à medida que mais filmes eram lançados, os            
meios de comunicação abriam mais espaço para textos cada vez mais           
analíticos. (BRAGA, 2013) 

 

A popularização do termo “crítica de cinema” para definir-se a resenha           

cinematográfica é um descompasso que, de acordo com Marques de Melo (2003, p.             

129), deve-se às transições sofridas pelo jornalismo brasileiro ao longo de sua história.             

A crítica de cinema era produzida, previamente, apenas por estudiosos e em âmbito             

acadêmico, contrapondo-se às resenhas (formato herdado do review norte-americano),         

textos que eram produzidos por jornalistas e destinados à comunicação coletiva.  

Esta confusão de termos passou a ocorrer quando a estrutura entre os textos             

de crítica e resenha tornaram-se cada vez mais próximas, assim como os estudiosos e              

comunicadores passaram a executar produções em ambos os formatos. Na modernidade,           

portanto, tornou-se comum o emprego dos dois termos para identificar o mesmo tipo de              

realização textual dentro da temática de análise fílmica. 
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Neste quase século, a crítica tem moldado-se em diferentes formatos e           

aspectos, até tornar-se o produto de jornalismo opinativo que conhecemos hoje. A            

seguir, neste artigo, são apresentados um pequeno registro sobre as principais funções e             

diferenciais necessários a um crítico da área; algumas das classificações da crítica de             

cinema; perspectivas a respeito de sua estrutura de produção e também características            

que moldam este tipo de jornalismo opinativo na pós-modernidade. 

 

A função e o perfil do crítico de cinema 

 

Se analisarmos a construção cultural moderna, percebe-se que o cinema tem           

grande influência sobre o comportamento dos indivíduos, agindo também como uma           

possibilidade de expressão emocional e artística. Ele é um dos fatores centrais na             

definição da cultura contemporânea, visto que movimenta grande parte do mercado de            

entretenimento e estende-se, muitas vezes, a produtos não só do nicho audiovisual,            

sendo referenciado em diversos meios como consequência da sua popularização.  

O crítico de cinema basicamente é, portanto, um curador de conteúdo. Ele            

deve ser “um sujeito consciente, independente, tolerante, delicado e perseverante”          

(BRAGA, 2013). Seu trabalho é guiar a indústria para garantir que os produtos             

realizados mantenham um bom nível de qualidade e inovação, seja de estética ou de              

discurso. O crítico “passou de ‘avaliador do gosto’ a mediador, responsável por fornecer             

o elo entre os artistas e o público” (BRAGA, 2013). Como qualquer crítico de arte,               

aquele que é cinéfilo deve expor ao público os pontos positivos e negativos de uma               

produção, guiando investimentos tanto do público quanto dos grandes estúdios, e           

ajudando enaltecer obras que honram o cinema quanto instituição criativa e sensível            

artisticamente.  

Tendo isso em vista, o crítico deve ter bom conhecimento daquilo que            

decide abordar, assim como da recepção das obras, a fins de fundamentar aquilo que              

afirma em seu “juízo de valor” e reconhecer o respectivo impacto de sua opinião,              

quando bem construída e divulgada, em relação à produção e ao consumo. Na             

concepção de Marques de Melo:  
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Os críticos são, portanto, pessoas medianas, que nem se caracterizam          
como ignorantes da área analisada, nem tampouco vivem numa torre          
de marfim, desconhecendo a sensibilidade do público e procurando         
entender as produções apreciadas num contexto mais amplo. São         
jornalistas que procuram explicar, esclarecer, orientar o público no         
contato com as produções de um segmento da indústria cultural          
(MARQUES DE MELO, 2003, p. 137). 

 

Em alguns casos, os contrastes entre a opinião geral do público e a da crítica               

pode corroborar uma imagem negativa quanto à posição muitas vezes exigente dos            

críticos de cinema. Este tipo de debate desvaloriza a posição do crítico quanto             

especialista do tipo de conteúdo avaliado, reduzindo seu trabalho a uma mera análise             

antipática. É por esta razão que deve ser construído um diálogo entre os dois eixos               

consumidores (público e crítica), e o responsável pela análise fílmica deve, então, de             

acordo com Daniel Piza (2003), reconhecer os propósitos da obra analisada, e seu             

contexto histórico e sociocultural de produção e distribuição, para melhor atender os            

quesitos em que sua opinião faz-se necessária e o teor na qual sua argumentação deve               

estruturar-se (PIZA, 2003, p. 77).  

Como realizador de uma atividade séria e relevante para a indústria, o            

crítico de cinema deve preparar-se o máximo possível para construir bons argumentos            

em seu texto. Para Fraser Bond, o crítico deve seguir três fatores: um gosto definido               

pelo ramo de arte; um adequado conhecimento do campo dado e um ponto-de-vista bem              

definido (BOND, 1962, p. 250). Uma boa fundamentação requer mais do que cinefilia e              

opinião direta; é preciso compreender os processos de construção de um filme, a             

organização usual de uma equipe produtora, os conceitos teóricos que cercam o cinema             

e vários outros fatores relevantes. Também é essencial, claro, uma grande bagagem de             

conhecimento acerca das produções já realizadas ao longo da história do cinema. 

 
Os tipos de crítica cinematográfica 

 

Durante os anos, diversos estudiosos discorreram em suas pesquisas acerca          

da crítica cinematográfica e suas características. Em razão disto, não há uma            
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classificação exata quanto aos tipos existentes, pois ela depende muito daquilo que é             

analisado por cada autor e o foco de sua obra. 

O jornalista Daniel Piza (2003) aborda a análise fílmica em seu livro            

“Jornalismo Cultural”. Em seu trabalho, ele apresenta quatro tipo distintos: as críticas            

Impressionistas, caracterizadas por uma marcante adjetivação por parte do autor, sendo           

este tipo de recurso literário a principal alternativa para a construção do texto opinativo;              

as Estruturalistas, em que há maior análise quanto à forma do filme, sua linguagem e               

construção técnica, sem enfoque na importância da obra e sua temática; as críticas que              

discorrem a respeito do Autor do filme, concentrando-se em sua equipe de produção e,              

por fim, as críticas que trazem foco à Temática, desta vez analisando o discurso              

apresentado pela obra e sua relevância (ou irrelevância) (PIZA, 2003, p. 70-71).  

Na prática, é possível encontrar artigos em publicações que abordem a           

importância ou a polêmica de determinado filme, ou até mesmo especiais que enaltecem             

o trabalho de algum diretor e suas marcas estilísticas; textos que poderiam            

perfeitamente encontrar encaixe dentro desta classificação (como críticas que destacam          

Autor e Temática, respectivamente). 

Em “Jornalismo Opinativo: Gêneros Opinativos do Jornalismo Brasileiro”,        

Marques de Melo (2003, p. 133-135) dialoga com conceitos definidos pelos jornalistas            

Frank Fraser Bond (1962) e Todd Hunt (1974).  

Para Bond (1962), em sua obra “Introdução ao Jornalismo”, a crítica           

define-se a partir do método de apreciação escolhido pelo autor, podendo ser Clássico,             

Relatorial, Panorâmico e Impressionista. A crítica clássica impõe a nova obra de arte             

como um produção a ser analisada a partir de padrões estabelecidos por tradição; a              

relatorial traz em sua essência uma descrição detalhada da obra, daquilo que se assiste              

(com a inserção de uma opinião implícita, a partir daquilo que foi selecionado para ser               

descrito); a panorâmica consiste na apreciação com embasamento em perspectiva          

histórica de produção e lançamento; e a impressionista, por sua vez, refere-se ao efeito              

provocado pela obra, em toda a sua conjuntura, no “ser humano sensível” que é o               

crítico. (BOND, 1962, p. 249) 
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Trazendo esta classificação para a atualidade, percebe-se a prevalência dos          

modelos clássico e impressionista, visto que melhor atendem às expectativas do público            

geral quanto análise. Em tempos em que evita-se o spoiler (revelações de enredo que              

podem prejudicar a experiência do espectador), os textos aqui classificados como           

relatoriais, cuja base é meramente descritiva, são negligenciados e geralmente          

destinados à análises acadêmicas. 

Para Todd Hunt (1974), por outro lado, as análises opinativas sobre cinema            

dividem-se em apenas duas classificações: a Autoritária, que se julga as obras de acordo              

com modelos já existentes de análise e interesses dentro de um quadro histórico, sendo              

mais conservadora ao criar uma atmosfera de categorização, e a Impressionista, que            

segue a anarquia cultural ao não seguir modelos ou padrões, sendo baseada na reação do               

autor das críticas e concentrando-se em seus próprios méritos e opiniões (HUNT, 1974).             

É interessante notar que, levados os conceitos de Hunt para classificação, percebe-se            

que os textos modernos tendem a mesclar os dois tipos; característica evidenciada por             

Marques de Melo em sua discussão (2003, p. 135). 

Um outro exemplo de classificação dos textos críticos, o último apresentado           

neste relatório, é a realizada por Francisco Esteve Ramirez e Javier Fernández Del             

Moral no livro “Areas de especialización periodística” (1999). Braga (2013) adaptou           

esta classificação em seu trabalho “A Crítica Jornalística de Cinema na Internet: Um             

dispositivo em Transformação”, dispondo-a da forma apresentada a seguir. 

Descritiva: sem qualquer reflexão ou perspectiva; 
Formal: se concentra apenas na forma externa do filme dentro de um 
conceito estético de cinema; 
Escola de conteúdo: concentra a análise crítica no conteúdo da obra, 
deixando a estética e outros aspectos formais em um plano secundário; 
Manipulativa: modelo aplicado de acordo com interesses particulares 
do crítico, das distribuidoras, ou publicidade. 
Idealista: idealismo extremado que valoriza, acima de tudo, o autor ou 
seu estilo formal. O crítico centra o trabalho na busca do ponto de 
vista do diretor; 
Estruturalista: analisa o trabalho no âmbito das relações 
socioeconômicas que se desenvolveram; 
Clássica: com base em uma visão acadêmica do trabalho, leva em 
conta certas regras preestabelecidas e orientações. 
Visão geral: requer uma perspectiva histórica para a maneira como o 
escritor considera o filme em comparação com outros do mesmo 
gênero. 
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Impressiva: a avaliação desse tipo de crítica depende dos valores que 
o crítico tem enquanto indivíduo. O profissional analisa à luz dos 
próprios afetos, de suas impressões. (BRAGA, 2013, p. 57-58 [grifo 
da autora). 

 
No tópico a seguir, será apresentado como estas classificações ecoam na           

estrutura em que a crítica cinematográfica é geralmente apresentada. 

 

Estrutura e processo de produção da crítica 

 

Seguindo as possíveis classificações da crítica cinematográfica, como aqui         

já apresentado, podemos afirmar que, apesar do estilo diferente de cada produtor, a             

crítica segue uma estrutura de organização das informações que tende a repetir-se. O             

processo de produção em si varia entre cada crítico; da maneira como elaboram seus              

argumentos de sustentação para comprovar um juízo de valor adequado.  

Em sua escrita, o responsável pela análise fílmica pode demonstrar um           

pouco de sua personalidade e bagagem informativa, muitas vezes revelando-se          

aficcionado por determinado gênero de filme ou sugerindo referências de filmes,           

diretores, atores ou outros membros da equipe técnica.  

As características de um bom texto crítico, segundo Piza (2003),          

assemelham-se às de um bom texto jornalístico. De acordo com ele, deve-se ter: 

Primeiro, (...) clareza, coerência, agilidade. Sendo, deve informar ao         
leitor o que é a obra ou o tema em debate, resumindo sua história, suas               
linhas gerais, quem é o autor, etc. Terceiro, deve analisar a obra de             
modo sintético mas sutil, esclarecendo o peso relativo de qualidades e           
defeitos, evitando o tom de “balanço contábil” ou a mera atribuição de            
adjetivos. Até aqui, tem-se uma boa resenha. Mas há um quarto           
requisito, mais comum nos grandes críticos, que é a capacidade de ir            
além do objeto analisado, de usá-lo para uma leitura de algum aspecto            
da realidade, de ser ele mesmo, o crítico, um autor, um intérprete do             
mundo. (PIZA, 2003, p.70)  
 

O teórico estadunidense de cinema David Bordwell (1991) observa que, na           

lógica da crítica cinematográfica, o crítico apresenta, tal qual no jornalismo opinativo,            

dados que confirmam ou refutam as hipóteses levantadas a respeito da obra. O leitor,              

por sua vez, tende a ser influenciado pelo conteúdo apresentado, mas é livre para              
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concordar ou não com os argumentos do crítico, fomentando assim o debate acerca da              

obra. 

No livro “Making Meaning: inference and rhetoric in the interpretation of           

cinema” (“Fazendo Sentido: inferência e retórica na interpretação do cinema”, em           

tradução livre), Bordwell comenta que a estrutura das críticas de cinema dos principais             

veículos de comunicação segue pelo menos quatro elementos: uma sinopse resumida,           

evidenciando os momentos mais intensos, mas sem revelar o final da trama do filme;              

um conjunto de informações sobre ele (tais como gênero, origem, ano, diretor, atores,             

curiosidades sobre a produção ou a recepção); uma reunião de argumentos concisos            

sobre a recepção do crítico e, finalmente, uma julgamento direto e reduzido (bom ou              

ruim, de uma a cinco estrelas, nota em escala de um a dez) ou simples reação (“curti” ou                  

”não curti”; filme ”maduro” ou ”podre”; “deve ver” ou ”passe direto”) (BORDWELL,            

1991, p. 37-38). 

Este tipo de organização estrutural é semelhante à levantada por Todd Hunt            

(1974). De acordo com ele, o padrão usual das críticas norte-americanas segue uma             

determinada estrutura narrativa: breve análise de precedentes contextuais, como fatores          

históricos, estéticos ou políticos; quadro referencial do crítico; apreciação da obra, com            

destaque para pontos positivos e negativos; conclusão, afirmando se o autor do texto             

gostou ou não da obra analisada (MARQUES DE MELO, 2003, p. 135 apud HUNT,              

1974) 

Quanto ao conteúdo estilístico do texto ou vídeo, os críticos usam diversos            

artifícios para esclarecer seu teor opinativo e percepção: adjetivação, expressões          

modernas, frases irônicas, bordões pessoais, etc. (GOMES, 2006, p. 02-03). Há também            

a referenciação de elementos e informações do filme, no intuito de exemplificar seus             

argumentos: é comum a descrição de sequências para ilustrar determinada opinião ou            

destaque (seja sobre aspectos visuais, comportamento dos personagens, enquadramento,         

desempenho de atores ou, simplesmente, o impacto narrativo da cena) (GOMES, 2006,            

p.02). 

Em resumo, a crítica de cinema, quanto artigo ou vídeo de opinião, deve             

situar o leitor a respeito da obra avaliada. A identificação inicial do conteúdo do texto               
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difere-se do lead jornalístico, mas assume a importância de informar alguns aspectos            

gerais do filme e propõe de imediato a reflexão que será desenvolvida nos parágrafos ou               

minutos seguintes, a fins de captar a atenção do público interessado. Por conseguinte,             

geralmente são apresentados uma sinopse do filme (ainda nos primeiros blocos textuais            

ou minutos do vídeo) e análises de desempenho dos atores, roteiro e estética. Os              

argumentos presentes na avaliação estética da produção seguem, entre outros fatores, o            

estudo das escolhas visuais e sonoras da equipe. A estrutura básica é: 

 

● Informações gerais sobre o filme e curta introdução à análise; 

● Sinopse do filme; 

● Avaliação do desempenho dos atores, da estética da produção e do           

roteiro (não exatamente nessa ordem); 

● Conclusão: opinião acerca do conteúdo passível de discussão da obra,          

geralmente nos parágrafos ou minutos finais, desenvolvendo o        

pensamento crítico e apresentando uma reação opinativa direta de         

aprovação ou reprovação. 

 

Os conteúdos podem ou não vir acompanhados de ficha técnica e links ou             

cenas do trailer do filme (o que é indicado), demonstrando o processo de apuração do               

autor em relação à obra cinematográfica, e respondendo curiosidades comuns dos           

consumidores em relação ao filme apresentado. A crítica também investe na           

referenciação visual ao filme, apresentando no mínimo um pôster do filme e/ou imagens             

dos personagens ou cenas. 

 

Consumo e produção da crítica de cinema no século XXI 

 

Certamente, o advento da internet e das redes sociais trouxe muitas           

possibilidades para o eixo da crítica cinematográfica. O que aos poucos foi            

consolidando-se na construção de blogs, onde os internautas possuem liberdade para           

publicar opiniões e experiências pessoais, hoje encontra espaço em poucos caracteres           
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nos microblogs; em vídeos no YouTube; em lacunas que nos perguntam “O que você              

está pensando?” e “O que você está assistindo?”, entre outros estímulos de            

compartilhamento e sociabilidade digital. Sobre estes aspectos e a criação da web,            

Oliveira Neta (2016) afirma que: 

(...) Permitiu que houvesse maior fluidez da notícia, ampliando as          
ferramentas de busca, entre outros benefícios para leitores e         
jornalistas. Diversos sites surgiram para se dedicar à críticas e          
resenhas sobre artes, literatura e entretenimento, atendendo a        
quantidades massivas de demandas. (OLIVEIRA NETA, 2016, p. 35) 

 

No séc. XXI, com os posts, downloads e streamings, a velocidade do fluxo             

informacional e sua extensão ampliaram o acesso e o consumo de conteúdo relacionado             

à cultura. As opiniões antes destinadas quase que exclusivamente aos jornais migraram            

para a web, e as muitas possibilidades de produção e divulgação de conteúdo abriram              

portas para aqueles interessados em discorrer sobre aquilo que consomem e vivenciam.  

Henry Jenkins (2006), autor do conceito de cultura da convergência, explica           

que este termo está relacionado ao fluxo de conteúdos por diferentes suportes de mídias,              

e à fatores como a cooperação entre múltiplos mercados midiáticos e ao interesse dos              

públicos em buscar novas experiências de entretenimento, constituindo um padrão          

migratório entre os meios de comunicação. “A convergência representa uma          

transformação cultural, à medida que consumidores são incentivados a procurar novas           

informações e fazer conexões em meio a conteúdos midiáticos dispersos.” (JENKINS,           

2006). Para o autor, isto altera a estrutura de operação da indústria midiática, assim              

como o modo em que a notícia e o entretenimento são consumidos. 

Em tempos desta convergência de mídias, a produção de conteúdos é           

sobretudo estimulada; as palavras do público consumidor passaram a ganhar maior           

relevância, visto que tornaram-se um feedback imediato e um marketing espontâneo           

daquilo que pretende-se divulgar, muitas vezes influenciando nichos específicos de          

público (com os “portadores de opinião”, reflexo dos consumidores, sendo          

modernamente designados como digital influencers). Jenkins afirma: 

A convergência exige que as empresas midiáticas repensem antigas         
suposições sobre o que significa consumir mídias, suposições que         
moldam tanto decisões de programação quanto de marketing. Se os          
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antigos consumidores eram tidos como passivos, os novos        
consumidores são ativos."  (JENKINS, 2006) 

 

A participação mais atuante do público consumidor é consequência de sua           

liberdade para determinar o próprio filtro de informações e referências, definido a partir             

de seus próprios interesses no processo fluido de pesquisas e acesso à dados que é               

proporcionado pela rede mundial de computadores. É também com o processo de            

comunicação descentralizada, herança da web, que o usuário ganha liberdade e           

facilidade para tornar-se ele mesmo produtor de argumentos e ideias online,           

convertendo-se em um híbrido entre o consumidor e o produtor: o “prosumer”, termo             

destacado por Alvin Tofler na década de 1980 para definir pessoas que também atuam              

como produtoras daquilo que costumam consumir (do inglês, “producer” e          

“consumer”) (ARAUJO, 2016, p. 27 apud TOFLER, 1980).  

É importante salientar que, de acordo com Jenkins (2006), estas alterações           

no processo de produtividade e consumo de conteúdos não determinam uma           

substituição dos “velhos meios de comunicação”, mas sim propõem transformações em           

suas funções e status a partir da introdução de novas tecnologias. Oliveira Neta (2016)              

comenta a respeito de como estas modificações ocorreram no jornalismo:  

Os conteúdos que antes eram apenas produzidos para os jornais          
impressos, precisaram ser adaptados para a web. Textos longos e          
demorados, como é de costume dos periódicos tradicionais, precisaram         
resumir-se a parágrafos curtos e objetivos para facilitar a leitura na           
web. O lide, de repente, precisava conter não apenas informações          
chaves para introduzir a matéria, mas também ser atraente o suficiente           
para seduzir o leitor em apenas 30 segundos. (OLIVEIRA NETA,          
2016, p.35) 

 

Para a crítica cinematográfica, todos estes avanços propuseram uma         

remodelação em seu consumo e produção: as estruturas textuais dispõem do auxílio de             

hiperlinks, vídeos com trailers e cenas dos filmes, gifs com cenas de divulgação, etc. A               

internet e os novos dispositivos tornaram possível o uso deste tipo de ferramentas para              

reforçar os caráteres de credibilidade e dinamismo da informação. No caso da crítica,             

independente de seu teor positivo ou negativo, o emprego destes artifícios aumentará            
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“as chances de o leitor se interessar pelo assunto e, se for de seu interesse, checar por si                  

mesmo a informação” (OLIVEIRA NETA, 2016, p. 36). 

O crescimento do volume de produção da mídia opinativa descentralizou,          

em alguns casos, o vínculo com o caráter jornalístico atrelado à publicações periódicas             

de informação (os grandes jornais), pois as discussões e análises muitas vezes vão além              

do âmbito de texto argumentativo em veículo noticioso para ganhar espaço em fóruns,             

grupos de conversa e redes sociais voltadas para os fãs de cinema, como Filmow e               

Letterboxd. Apesar disso, o volume de interesses sobre a sétima arte trouxe ainda mais              

destaque à crítica cinematográfica que, em portais específicos, passou a ser o principal             

destaque dentre as produções textuais. Araujo (2016) explica:  

Começam a serem fundados portais virtuais com conteúdo        
inteiramente voltado para o ramo cultural, na grande maioria para o           
cinema. Muitos desses sites puseram a crítica de cinema no topo da            
importância e são reconhecidos pelo seu público leitor. Assim, a          
crítica de cinema começa a encontrar o espaço, que antes havia           
perdido na mídia impressa, na World Wide Web (WWW4). (ARAUJO,          
2016, p. 27-28) 

 
Com tanto conteúdo opinativo à disposição do público, a análise produzida           

pelos críticos infelizmente acaba sendo reduzida a meros números e poucas frases. Sites             

como Rotten Tomatoes, AdoroCinema, Metacritic e IMDb empenham-se em compilar          

diversos textos e emitir uma nota de avaliação geral a partir deles, dividindo os filmes               

entre “bons” e “ruins” a partir de uma estimativa de consenso, que costuma também ser               

comparada com notas e comentários avaliativos de usuários.  

É um cenário, no mínimo, diferente para o leitor de críticas de cinema             
que, no início dos anos 90, só poderia acompanhar os jornais de sua             
cidade – ou que chegavam à localidade onde residia – e algumas            
revistas. Isso abre, obviamente, novas possibilidades para a crítica         
(PRATES, 2009, p. 21). 

 

Independente de como a crítica cinematográfica transformou-se em sua         

essência para manter-se viva nos dias de hoje, é inegável sua proliferação prática em              

plataformas digitais. Canais de vídeos no website YouTube dedicam-se especialmente a           

isto, enquanto novos usuários e consumidores não hesitam diariamente em compartilhar           

vídeos onde comentam sua opinião ou reação a algo. 
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A banalidade desta prática aproximou a crítica de cinema a um serviço de             

divulgação; não é à toa que empresas de assessoria organizam as chamadas “cabines de              

imprensa”, onde as distribuidoras exibem, para convidados, jornalistas culturais         

(geralmente, os que desempenham a função de escrever crítica) e influencers, filmes            

antes de seu lançamento oficial, no intuito de receber algum marketing em retorno, e              

preenchendo assim suas páginas de clipagem.  

 

Considerações Finais 

 

Estudar acerca do histórico e das características diversas da crítica          

cinematográfica e de seus produtores, assim como perceber as transformações em que o             

conteúdo do gênero sofre nos dias atuais, principalmente na maneira como é produzido             

e divulgado ao público consumidor, é um passo essencial para a compreender as             

alternativas que o jornalismo encontra para sobreviver e adaptar-se em meio aos            

avanços tecnológicos que o atingem de forma direta. 

Observando-se o gênero da análise fílmica em si, é relevante destacar como            

o seu boom em plataformas digitais de cunho social não deve-se unicamente à maior              

facilidade no fluxo de informações relacionadas ao setor cultural, apesar de ser um fator              

importante, mas também às estruturas formulaicas e simplificadas que padronizam a           

crítica cinematográfica e tornam conteúdo do gênero mais fácil de ser identificado,            

setorizado e consumido, sendo esta uma estratégia utilizada também para fins de            

marketing quando estiver relacionado à indústria do cinema.  

Esta pesquisa, como aqui apresentada, propõe ser uma etapa inicial para a            

compreensão da crítica cinematográfica e sua consolidação dentro da imprensa e do            

próprio jornalismo. Objetiva-se que, a partir dela, as produções e o consumo desse             

gênero possam ser analisados de forma mais profunda e consistente, permitindo, aos            

interessados, um melhor proveito das oportunidades de estudo que este campo temático            

abrange. 
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