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Resumo 

 

O Cinema de Retomada, ou seja, a produção cinematográfica brasileira marcada pelo 

fim da Embrafilme no Governo Collor, é geralmente celebrada por sua heterogeneidade 

temática. A proposta deste artigo é investigar este grupo de filmes lançados na metade 

dos anos de 1990 a partir de sua manifestação metalinguística, se configurando em uma 

espécie de resposta à crise de produção do período. Para confirmar esta hipótese foram 

analisados filmes representativos do período: Cinema de lágrimas, Alma corsária, Baile 

perfumado, Carlota Joaquina e Um céu de estrelas. Todos, de alguma forma, trarão a 

questão do audiovisual como um problema a ser resolvido, tanto de forma marginal 

como central em suas dimensões estético-narrativas. 
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Até o fim da Embrafilme, o cinema brasileiro falhou em encarar a produção de 

filmes como parte de uma engrenagem social. Poucos foram os títulos que geraram 

público suficiente para serem rentáveis ao mesmo tempo em que apresentavam um 

discurso relevante e coerente sobre a existência humana ou sobre o contexto social. A 

Vera Cruz talvez tenha chegado perto disso, mas o sucesso de público veio depois da 

falência e os lucros não puderam viabilizar sua permanência. O sistema de 

financiamento estatal gerou vícios de outra ordem, garantindo que os filmes fossem 

feitos, mas sem que o cineasta se preocupasse com a recepção do público, gerando 

bilheteria e assim podendo pagar as dívidas ou viabilizar o próximo empreendimento. 

Há, porém, neste último cinema antes do fim da Embrafilme, muito do que se 

manteria de alguma forma para a geração de cineastas pós-95. Em um texto publicado 

originalmente em 1985, Ismail Xavier (2002) sugere: 

 

Há, no momento, a convicção, acompanhada de alívio ou preocupação, 

de que o cinema brasileiro, se agora incapaz de grandes sínteses e de 

algo do porte da obra de Glauber, caminha menos culpado, sem carregar 

o peso das grandes decisões nacionais, sem aquele sentimento de 
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urgência em que cada filme mostrava atrás da câmara um intelectual a 

diagnosticar o país no seu conjunto e a pensar por todos nós, pelos 

diferentes segmentos da sociedade. (XAVIER, 2002, p. 54) 

 

Dez anos depois, com o Cinema de Retomada dando seus primeiros passos, 

Ismail Xavier demonstra, em outro artigo, como esta nova geração de cineastas não 

partia de uma questão-problema, preferindo uma abordagem mais prática. "O clima 

cultural, porém, não realçou questões de princípio como polos de debate, seja a questão 

nacional, a oposição entre vanguarda e mercado, a disparidade de orçamentos e estilos. 

A tônica, desde 1993, tem sido o pragmatismo" (XAVIER, 2002, p. 44). Isso envolveu 

reaprender a lidar com o cenário, profundamente alterado pela Lei Rouanet, batizada em 

nome de Sérgio Paulo Rouanet, diplomata e secretário de Cultura de Collor: 

 

Se de fato a Lei Rouanet retoma o modelo de participação do Estado 

por meio de renúncia fiscal, é preciso, no entanto, compreendê-la como 

um sistema que não se limita a esse mecanismo, mas estabelece uma 

nova forma programática de apoio do Estado às atividades culturais. 

Dessa maneira, a Lei Rouanet, apesar de ser mais conhecida como lei de 

incentivo baseada em renúncia fiscal, na verdade tem um sentido mais 

amplo, sendo o incentivo apenas uma de suas modalidades, sem esgotar, 

no entanto, todo o seu espectro de atuação. (IKEDA, 2015, p. 23) 

 

A Lei Rouanet foi um primeiro passo, solidificado depois do impedimento de 

Collor, já no período de Itamar Franco no poder, com a Lei nº 8.685/93 que se 

diferenciava pelo foco exclusivo na produção audiovisual, ganhando, por isso, o título 

de Lei do Audiovisual. Ela daria “incentivo fiscal às grandes empresas, firmas ou 

bancos do país para investir financeiramente na produção de filmes, sabendo que o 

dinheiro investido culturalmente permitirá considerável abatimento de impostos" 

(DESBOIS, 2011, p. 327). Era uma complementação para disposição jurídica da Lei 

Rouanet ainda não aplicada. 

Como o cinema é uma arte lenta, só em 1995 as políticas de 1990 e 1993 

começaram a dar frutos. Nasce o Cinema de Retomada: 

 

O inesperado sucesso de público de Carlota Joaquina, que, mesmo sem 

uma distribuidora, atingiu a impressionante marca de mais de 1,5 

milhão de espectadores, e a indicação ao Oscar de Melhor Filme 

Estrangeiro a O quatrilho contribuíram decisivamente para a 

recuperação da autoestima do cinema nacional. O período logo foi 

rotulado de "a retomada do cinema brasileiro", embora a expressão 

contenha inúmeras indefinições quanto ao período considerado e à sua 

abrangência. O número de filmes nacionais lançados comercialmente e 

sua performance nas salas de exibição tiveram um tímido, mas 
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progressivo incremento. (IKEDA, 2015, p. 33) 

 

Em números, no Brasil, “cinco obras são feitas em 1994, doze em 1995, 35 em 

1996, entre 40 e 50 em 1997, mais de 50 em 1998" (DESBOIS, 2011, 328). Há um 

boom da produção que não necessariamente vai encontrar escoamento nas salas de 

cinema. "Desses filmes, nem todos são concluídos ou lançados, passando a integrar uma 

lista infinita de 'sem-circuito'; quando lançados, a maioria fica poucas semanas em 

cartaz" (DESBOIS, 2011, 328). Assim, logo a euforia chegou a um esgotamento até que 

uma modificação da Lei do Audiovisual possibilitou a entrada de um poderoso agente: a 

Globo Filmes e, com ela, a estética televisiva que se torna uma questão para a produção 

cinematográfica. 

 

Mas talvez o elemento mais importante dessa nova fase da produção 

cinematográfica seja a influência que a própria televisão já exercia 

sobre o filme brasileiro, mesmo antes da criação da Globo Filmes. Se 

existe um elemento possível que seja comum a tantos filmes da 

“retomada” (que, como se sabe, é marcada por uma imensa variedade 

de estilos e temas), ele está no estabelecimento do referencial 

televisivo, marcando uma diferença essencial em relação aos ciclos 

anteriores do cinema brasileiro. Não se trata da televisão, 

simplesmente, mas da constituição de uma rede nacional e da 

transformação de um canal específico (a TV Globo) em potência 

audiovisual mundial, que empreendeu uma transformação profunda e 

redefiniu a imagem hegemônica do Brasil. (BUTCHER, 2006, p. 64) 

 

A estética televisiva é uma forma de se reaproximar do público que se tornou 

alienado do cinema, achando as pornochanchadas vulgares demais e o cinema "de arte" 

hermético demais. É nesta articulação, aliada a forte presença de celebridades dos 

quadros da emissora e o uso massivo da máquina de promoção, que está boa parte do 

sucesso contemporâneo das comédias rasas capitaneadas pela Globo Filmes.  

 

Para Carlos Reichenbach, durante uma conferência na USP sobre a 

Retomada, em 1998, a força do cinema nacional residia no fato de que o 

público dos anos gloriosos era majoritariamente das classes C e D, pois 

as classes A e B preferiam, dependendo da origem mais ou menos 

rápida e distante da fortuna, o cinema espetacular americano ou o 

cinema intelectual europeu. "Por incrível que pareça, desde a época da 

chanchada, foram as classes C e D que mais dialogaram com o filme 

brasileiro." Ora, esse mesmo público é aquele que a televisão conquista 

ao longo de toda a década, enquanto o fosso aumenta entre o cinema 

vulgar demais e o cinema de festivais. Somente o cinema chamado 

"infantil" resiste às barreiras de classe. No entanto, A hora da estrela e 

Anjos do arrabalde, filmes autorais, apresentam uma linguagem e uma 

proposta cinematográfica acessíveis à maioria, pela linearidade e 
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identificação que propõem com personagens cotidianos. Mas o hiato é 

irreversível. (DESBOIS, 2011, p. 314) 

 

A reflexão de Reichenbach não é um mero acaso que apenas explica 

retroativamente o sucesso das comédias contemporâneas. Aplica-se diretamente à 

Carlota Joaquina (1995), de Carla Camurati, o marco zero da Retomada que "na 

verdade, trata-se de uma obra sem identidade cinematográfica, que não pertence a 

nenhum gênero e pertence a vários. Ela não seria um espelho da identidade cultural 

brasileira?" (DESBOIS, 2011, 331). O reflexo não é perfeito, porém, já que a identidade 

cultural brasileira é fluida e difusa. Prova disso é a divergência que envolve o mérito do 

filme de Camurati. 

 

Apesar do impacto desse filme-farsa, alguns lhe recusam a condição – 

historicamente incontestável – de ponto de partida da Retomada. Para 

estes, não é a neochanchada para todos os públicos que marca o ponto 

zero da recuperação, mas um filme para poucos, do paulista 

Reinchenbach: Alma Corsária. (DESBOIS, 2011, p. 334) 

 

Na origem da polêmica está a filiação estética de cada uma das obras. Alma 

Corsária (1993) é um filme que faz uma reflexão afetiva dos 30 anos anteriores ao opor 

dois personagens de pretensão intelectual semelhante e contextos socioculturais 

completamente diversos. Ainda que seja tecnicamente mais inconstante, é um filme 

alinhado com posturas políticas críticas em relação aos anos de chumbo e a 

redemocratização. Seu "concorrente" mais notório, ao contrário, sofre do mal da 

popularidade. 

 

Carlota Joaquina (1995), em muitos de seus aspectos, também 

reproduz elementos da TV como a grande agilidade de produção, ou o 

elenco de atores popularizados pelas telenovelas e seriados (Marieta 

Severo, Marco Nanini, Marcos Palmeira). Não é mera coincidência 

que a Globo tenha retomado o mesmo tema e os mesmos personagens, 

com um tom semelhante, na minissérie O quinto dos infernos, de 

Carlos Lombardi, exibida em 2002. (BUTCHER, 2006, p. 67) 

 

Mais do que se apresentar como uma briga entre críticos e cinéfilos de um lado 

e público de outro, a tentativa de reivindicação de Alma Corsária como filme inaugural 

do Cinema de Retomada em oposição à Carlota Joaquina é uma demonstração de como 

este período não se define por uma única corrente estilística ou uma programática. "O 

dado contundente hoje é a diversidade, não apenas tomada como fato, mas também 

como um valor" (XAVIER, 2000, p. 81). Ao mesmo tempo, estes dois filmes também 
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revelam a característica da continuidade como marca. Reichenbach, afinal, é um 

expoente do cinema marginal, herdeiro direto de Luís Sérgio Person e José Mojica 

Marins, enquanto o filme de Camurati, como adiantado por Desbois (2011), é uma 

neochanchada de estética televisiva. "O cinema atual exibe sua diferença, mas não está 

preocupado em proclamar rupturas" (XAVIER, 2000, p. 82). O Cinema de Retomada 

não possui uma face única e isso é sua força. 

 

A ausência de movimentos estéticos aglutinadores, aptos a definir um 

estilo dominante, é vista por muitos como um traço a favor do quadro 

atual, supostamente distinto dos anteriores, marcados por tendências 

hegemônicas. No entanto, tem havido exageros na consagração das 

diferenças, às vezes pautados pela equívoca imagem de uma 

homogeneidade, de fato inexistente no passado. (XAVIER, 2000, p. 81) 

 

Ismail Xavier (2000) enfatiza que o cinema brasileiro nunca foi homogêneo, 

questão sublinhada por Laurent Desbois (2011) como ponto de confusão dos críticos, 

incapazes de perceber a diversidade não apenas como caráter distintivo como também 

reflexo de uma cultura igualmente diversa. 

 

O mosaico heteróclito do fim dos anos 1990 permite a observação de 

uma constante do cinema brasileiro, presente desde seus primórdios: a 

mestiçagem cinematográfica, que alguns críticos locais qualificam de 

impessoal e que os estrangeiros veem de modo diferente a partir de seus 

pontos de vista exógenos, semelhante ao melting pot da cultura 

brasileira. (DESBOIS, 2011, p. 337) 

 

O renascimento do cinema também abre oportunidade para o renascimento da 

crítica. Uma crítica de Retomada que vai tentar entender o Brasil diante da 

heterogeneidade de sua recente produção audiovisual. Diante da progressiva redução do 

espaço nos veículos de comunicação para reflexão crítica em profundidade, uma nova 

geração de jovens críticos surge no final dos anos 1990 com a missão de compreender 

como este cinema se articula com a realidade brasileira. 

 

A terceira e última edição do ano inaugural da Contracampo trouxe um 

texto apontado como essencial na história da revista: “Tudo é central! 

Mas como, se são dois Brasis”, assinado por Bernardo de Oliveira, que 

questiona o modelo de incentivo e produção do cinema brasileiro a 

partir dos momentos em que se encontravam em cartaz Central do 

Brasil, de Walter Salles (na época, recém-indicado ao Oscar) e Tudo é 

Brasil, de Rogério Sganzerla, denunciando os privilégios de uma 

minoria dentro do cinema nacional (na qual elenca Salles, Bruno 

Barreto e a Conspiração Filmes) e o descaso para com autores como 
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Sganzerla e Mojica. Contracampo tem aí seu primeiro cavalo de guerra, 

demarcando uma característica que veio a ser recorrente em seu estilo 

de crítica: a militância. (ZEINI CRUZ, 2013, p. 376) 

 

Central do Brasil, filme que, para Laurent Desbois (2011), em 1998 inaugura a 

segunda fase do Cinema de Retomada, segue a trajetória de Orfeu Negro, que será a 

sina de muitas outras produções nacionais dali em diante: premiações mundo afora e 

críticas duras de compatriotas que não conseguem ver no filme sua versão particular de 

Brasil representada na tela.  

 

[O] olhar do cineasta às vezes é estranho: quanto mais penetramos no 

Brasil, mais parece que somos convidados a contemplar um Nordeste de 

sonho – mais belo do que nunca, estetizado como nunca e que às vezes 

lembra o deserto dos Estados Unidos filmado por Percy Adlon, por 

exemplo. É um pouco como se Walter Salles fosse um estrangeiro com 

uma carteira de identidade nacional. (ARAÚJO apud DESBOIS, 2011, 

p. 378) 

 

A ressalva de Inácio Araújo – que viria a ser revista alguns anos depois, com o 

crítico elogiando o filme como um dos pontos altos da conturbada produção da década 

de 90 – é semelhante a de muitos articulistas. Sobre o impacto do filme em relação à 

crítica, em entrevista para a Cahiers du Cinema, em 1998, Walter Salles disse o 

seguinte: 

 

Uma passagem do filme chocou o público e os críticos: o assassinato de 

um pequeno ladrão. No entanto, apenas me inspirei num fato real 

ocorrido em pleno dia e em pleno centro do Rio. Essa reação de rejeição 

é interessante: primeiro nos habituamos a uma banalização da violência, 

depois a uma banalização de nossa própria representação do país como 

cartão-postal. Esses atos de violência que acontecem constantemente 

não são mais verossímeis na tela. (SALLES apud DESBOIS, 2011, p. 

379) 

 

A crítica parecia acusar Salles de desconexão por princípio. Filho rico de 

banqueiro que tem um projeto artístico e se dedica a falar de um Brasil que não conhece 

ou entende. Há um abismo entre a visão dos cineastas da Retomada e a dos 

cinemanovistas, especialmente em relação às questões da miséria, da seca e da 

violência, que são revistas diante de um Brasil que, de novo, estava às voltas com uma 

jovem democracia. 

A reatualização vem pelo olhar afiado de Ivana Bentes (2007) que parte da 

"Estética da Fome” de Glauber para refletir sobre o Cinema de Retomada através do que 
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ela batiza, em um processo de ressignificação, de "Cosmética da Fome". Se a resposta 

glauberiana para a fome é o estabelecimento da violência como veículo de afetos, 

"capaz de criar um intolerável e um insuportável diante dessas imagens (...) uma carga 

de violência simbólica, que instaura o transe e a crise em todos os níveis" (BENTES, 

2007, p. 244), a da Cosmética é de outra ordem. 

 

É nesse contexto, de uma cultura capaz de se relacionar com a miséria e 

violência com orgulho, fascínio e terror, que podemos analisar os filmes 

brasileiros contemporâneos que se voltam para esses temas. Filmes que 

quase nunca se pretendem “explicativos” de qualquer contexto, não se 

arriscam a julgar, narrativas perplexas, e se apresentam como “espelho” 

e “constatação” de um estado de coisas. Demissão de um discurso 

político moderno em nome de narrativas brutais, pós MTV e videoclipe, 

um “novo-realismo” latino-americano que englobaria filmes que iriam 

de “Amores perros” a “O invasor”, trabalhando, nos dois casos com a 

ironia e humor negro diante da ruína das metrópoles periféricas. Um 

cinema ácido que se distingue do mero gozo espetacular da violência, 

como acontece frequentemente em “Cidade de Deus”. (BENTES, 2007, 

p. 249) 

 

Para Bentes, que situa o Cinema de Retomada diante da produção Latino 

Americana, nestes filmes, a fome é menos algo a ser enfrentado, como acontecia no 

Cinema Novo, e mais um dado sociocultural a partir do qual o cineasta irá apenas 

perceber e filmar. A violência deixa de ser uma reação à fome e se torna uma nova 

dimensão da miséria. 

Desbois (2011) chama o balanço de Ivana Bentes (2007) de "incompleto e 

parcial", para depois fazer ele próprio um balanço sobre a questão, reforçando o caráter 

assimilacionista da Retomada:  "Ora, conforme constatado com pertinência por Ivana 

Bentes, o novo cinema brasileiro dos anos 90 recupera acima de tudo os mistérios 

bárbaros do sertão e da favela como elementos de cinema-espetáculo. Não foi sempre 

assim?" (DESBOIS, 2011, p. 384). Desbois parece alinhar seu pensamento à formulação 

clássica de François Truffaut de que é impossível fazer um filme anti-guerra, já que 

apontar a câmera envolve glamurizar o objeto filmado. O argumento, portanto, não 

busca reabilitar a Retomada senão demonstrar que há muito de exploração cosmética no 

Cinema Novo. E, talvez mais importante, que isso é parte da própria lógica do cinema. 

Além da reflexão estética e social, fruto do contexto histórico dos anos 1990, 

há uma qualidade do Cinema de Retomada ainda relativamente pouco explorada: uma 

dimensão metalinguística latente, tanto resposta à crise institucional de produção, 

distribuição e exibição quanto fruto de seu ímpeto de manter algo das propostas 
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estéticas do passado. De Mário Peixoto e Humberto Mauro a Luís Sérgio Person e 

Glauber Rocha. E não apenas restrito ao cinema brasileiro. Murilo Salles, por exemplo, 

situa da seguinte forma seu filme de 1996, Como nascem os anjos: 

 

No Anjos eu quis prestar uma homenagem a O anjo nasceu, do Júlio 

Bressane. Sou muito influenciado pelos filmes iniciais do Bressane e 

do Rogério Sganzerla de O bandido da luz vermelha e A mulher de 

todos. São filmes que fizeram muito a minha cabeça. Sou carioca, 

nascido e criado em grande cidade, me identifiquei muito com esse 

tipo de cinema que surgiu no Rio com o Bressane, em São Paulo com 

o Sganzerla, A margem, do Ozualdo Candeias, e Bang-bang, do 

Andrea Tonacci. A estrutura básica do meu filme é a mesma da desses 

filmes: o desespero, o diálogo com o absurdo. (SALLES apud 

NAGIB, 2002, p. 412 e 413) 

 

Dessa forma, fazer um filme ambientado no sertão ou na favela – ambientes 

icônicos da cinematografia nacional – coloca a obra diante de toda a produção que 

retratou estes lugares, por exemplo. Por afirmação ou negação, Cidade de Deus (2002), 

de Fernando Meirelles e Kátia Lund, reflete algo de Rio 40 graus (1955), de Nelson 

Pereira dos Santos, ou Orfeu Negro (1959), de Marcel Camus, da mesma forma como 

Central do Brasil trabalha com discursos e gestos estéticos de Deus e o diabo na terra 

do sol (1964), de Glauber Rocha, ou O Cangaceiro (1953), de Lima Barreto. O 

continuísmo como uma reflexão sobre o audiovisual e, portanto, como possibilidade 

metalinguística. 

Essa abordagem, por sua amplitude, traz alguns problemas para a reflexão 

científica. Todo o cinema possui uma dimensão metalinguística por ser um reflexo 

tautológico de todos os filmes que, por exemplo, poderia ter sido. Logo, não é possível 

definir o Cinema de Retomada por sua metalinguagem com um recorte tão aberto. Ele 

não seria particularmente mais metalinguístico do que qualquer outro período da 

história do cinema. Felizmente a Retomada é mais marcada pela preocupação com o 

cinema do que outros momentos. 

O Cinema de Retomada buscou problematizar o momento turbulento de 

produção audiovisual do começo dos anos 1990. A famosa exibição dos Lumière 

completava 100 anos ao mesmo tempo em que a falta de incentivos do governo ou de 

adesão do público, gerando renda suficiente para bancar novas produções, colocava a 

sétima arte em risco no Brasil. Cada filme era um testamento, uma afirmação estética e 

política sobre o próprio cinema e muitos deles vão se preocupar discursivamente com 

essa questão. A produção cinematográfica colocando em crise a própria crise de 
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representatividade política que se desdobra em crise da cadeia produtiva do audiovisual. 

Bernardet, ao discutir o desaparecimento da figura do intelectual literato no 

cinema dos anos 80 em diante, beira o profético em seu diagnóstico: 

 

Seu esgotamento [do personagem literato] deve-se provavelmente ao 

aparecimento de novos cineastas cuja formação literária não é talvez 

tão intensa quanto a dos quadros do Cinema Novo, e que são mais 

voltados para a televisão e a música. Mas se deve também, com 

certeza, à "crise" que envolve a produção cinematográfica a partir da 

década de 1980, e cujos sinais precursores podiam ser percebidos anos 

antes. Será necessário esperar que o cineasta sinta o cinema brasileiro 

ameaçado, ou sinta ameaçado o tipo de filmes referido neste texto, e 

sinta ameaçada a sua própria profissão, para que se realizem filmes 

tratando explicitamente de personagens cineastas. (BERNARDET, 

2008, p. 127 e 128) 

 

Neste movimento, ainda há a questão da estética televisiva que será ou 

problematizada, em uma reação discursiva à ubiquidade da televisão na sociedade 

brasileira, ou absorvida pelo esquema de produção e ambições estéticas, fruto da 

influência ou interferência da Globo Filmes, como já foi, em parte, exposto até o 

momento.  

A lógica metalinguística que percebo nestes primeiros filmes da Retomada não 

é exclusiva deste período. A questão é que há diferenças entre a forma como, digamos, 

os filmes do Cinema Novo se preocupam com o cinema em relação aos cineastas da 

Retomada.  

Tomemos um dos muitos representativos momentos de Deus e o Diabo na 

Terra do Sol como exemplo. Logo depois dos créditos, somos apresentados a Manoel 

(Geraldo Del Rey), o personagem central, que se depara com uma procissão religiosa. A 

câmera de Glauber enquadra tanto a procissão quanto Manoel de frente, da mesma 

forma como Sergio Leone filmaria um duelo, o que, segundo a pedagogia do cinema 

clássico, é prenúncio de um encontro de frente, como se a câmera estivesse entre os dois 

planos. Depois de poucas idas e vindas entre campo e contracampo o quadro geral 

mostra que, contrariando as expectativas, a procissão vai da esquerda para a direita, 

cruzando o caminho de Manoel. 

Toda a sequência é montada como uma reação violenta e radical à decupagem 

clássica, gerando uma relação discursiva junto à expectativa do espectador. O fato desta 

ser a primeira sequência é ainda mais simbólico. É Glauber avisando que este filme não 

pode ser assistido como se fosse, justamente, um faroeste, apesar de dividir algumas 
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características com o gênero. Assimilação e desconstrução em um processo dialógico 

que depende do próprio cinema e suas estruturas mais ou menos consolidadas em 

relação ao público para permitir a fruição de seu discurso. Metalinguagem, portanto, 

mas em um sentido diverso do apresentado pela geração dos anos 90. 

 

Há, no cinema dos anos 90, uma reflexividade menos ostensiva e menos 

desconstrutora do que a afirmada no passado. O diálogo crítico com 

gêneros da cultura de massa se faz agora a partir da incorporação 

localizada das regras e de uma rejeição final ao espírito dos filmes da 

indústria. (XAVIER, 2000, p. 83) 

 

Esta dimensão reflexiva, sublinhada pelo estilo de filmagem, virá ainda 

fortemente marcada em muitos trabalhos da Retomada. Ao longo das últimas páginas 

falei longamente, por exemplo, sobre como há um consenso em relação a como Carlota 

Joaquina trará uma estética televisiva que será determinante para seu sucesso. Abraçar a 

estética é, portanto, fazer um comentário sobre como ela opera determinados sentidos 

diante do público. Mas sua força virá mesmo quando assumida de forma franca 

enquanto artifício técnico narrativo. 

Como exemplo, vejamos outro filme paradigmático do período: Alma Corsária, 

o conturbado e hipnótico tour de force de Carlos Reichenbach que parece tão cheio de 

questões, convulsões e momentos marcantes pela incerteza de haver um futuro depois 

de terminada essa produção. Com esse filme, o diretor e roteirista parece colocar todas 

as suas inquietações e ideias diante da câmera ante o medo de não chegar a fazer outro 

filme. Felizmente, fez. 

O próprio Reichenbach assume que este é um filme cheio de interferências 

cinematográficas. 

 

Sempre digo que em todos os meus filmes, em especial em Alma 

corsária, existe uma grande influência do cinema brasileiro. Sou 

apaixonado pelo cinema brasileiro e nunca tive nenhum preconceito 

contra gênero nenhum. Em Alma corsária há chanchada social de José 

Carlos Burle, com a personagem Flor inspirada na Dercy Gonçalves 

quando jovem; o personagem de Jorge Fernando tem o perfil e os 

cacoetes de Zé Trindade. Há Humberto Mauro, há o Cinema Novo, o 

Cinema Marginal, o cinema brasileiro está quase todo ali: na forma de 

filmar o mar, na forma de filmar o campo. (REICHENBACH apud 

NAGIB, 2002, p. 375) 

 

Alma corsária é, portanto, um filme-manifesto de muito do potencial latente do 

cinema nacional, "conjugação de dois desejos de cinema distintos, Samuel Fuller e 
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Chanchada" (AUGUSTO, 2016, p. 232) que será manifestado discursivamente. Toda a 

narrativa é construída em uma série de flashbacks entrelaçados. Em um, pivotal, os dois 

amigos – arquétipos da dualidade manifesta por Reichenbach – se encontram na porta 

do cinema. Um deles saindo, outro entrando para ver o filme. Ambos saem de cena e 

vemos um senhor de cabelo branco de costas que recebe das mãos de outro rapaz uma 

estatueta do Oscar enquanto lhe diz "aqui seu Oscar, Sam!". Este "Sam" é, claro, 

Samuel Fuller a quem Reichenbach dá um Oscar honorário. Novamente o discurso 

manifesto em forma de cinema. 

 É provável, porém, que os cineastas mais preocupados com a questão do 

cinema neste momento sejam o paraibano Paulo Caldas e o pernambucano Lírio 

Ferreira. Particularmente este último. Baile Perfumado (1997), dirigido em regime de 

parceria é a manifestação de um discurso sobre o estatuto da imagem ao ficcionalizar a 

história real do libanês Benjamin Abrahão, um fotógrafo interessado em gravar um 

documentário sobre Lampião e seu bando, lhe conferindo a notoriedade que poucos 

anos depois o cinema americano conferiria a Jesse James, Wyatt Earp, Billy, the Kid, 

Doc Holliday e tantos outros. 

Este tipo de narrativa encanta Ferreira, que antes de Baile perfumado dirigiu 

dois curtas. "O crime da imagem mostra Antônio Conselheiro e um período 

conturbadíssimo – o início da República e uma possível resistência da monarquia. 

That's a lero-lero mostra Orson Welles, quando veio ao Brasil, no seio de um debate 

cultural, mas com certo cunho político" (FERREIRA Apud NAGIB, 2002, p.140). 

Ambos os curtas repensam momentos importantes da história do Brasil diante de sua 

ressignificação pela produção de imagens, algo que está no centro do discurso de Baile 

perfumado. 

O famigerado Lampião, herói da miséria do sertão e inimigo do governo 

brasileiro, é humanizado a força pelas imagens de Benjamin Abrahão que são 

reconstituídas por Ferreira e Caldas com os atores, evitando certo rompimento com a 

exegese, e reapresentadas em sua forma original durante os créditos, dessa vez 

sublinhando o discurso de verossimilhança da obra. Lampião mata e reza, mas também 

dança, prova perfume e beija Maria Bonita. 

Já em Um céu de estrelas (1996), de Tata Amaral, se apresenta um olhar 

absolutamente ácido em relação à TV. Em certo momento, Dalva (Leona Cavalli), 

assiste à cobertura em tempo real de sua situação. Sua imagem explorada pela 
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reportagem e completamente descolada de nuance ou fatos. Dalva se torna, ela própria, 

a expressão do brasileiro que assiste o que a TV diz sobre ele, mas tem dificuldade de se 

ver ali representado. 

Parte do discurso autorreferente deste filme parece vir do próprio Jean-Claude 

Bernardet, co-roteirista de Um céu de estrelas. A questão da mídia enquanto agente 

social já havia aparecido em outro de seus roteiros: O caso dos Irmãos Naves (1967), de 

Luís Sérgio Person, em que manchetes de jornal dão a noção da repercussão do famoso 

julgamento. Outro indício é que em "Historiografia Clássica do Cinema Brasileiro", 

livro em que Bernardet trabalhou pouco antes ou talvez em simultâneo à adaptação do 

roteiro de Um céu de estrelas, há um capítulo inteiro dedicado à questão da TV no 

cinema. 

 

A TV não é apenas um entre vários temas abordados pelo cinema. O 

cinema introduz a TV no seu seio para travar um diálogo com o 

veículo rival que lhe tirou o lugar de rei das comunicações de massa. 

Por baixo dos enredos e das situações dramáticas específicas em que 

entra a TV, o que se dá é um acerto de contas entre os dois veículos. 

Quando o cinema – e aí não é mais deste ou daquele filme, mas do 

veículo – diz que a TV é mentira, diz também que ele, cinema, é a 

verdade; quando diz que a TV é o anti-humanismo, também diz que 

ele é o humanismo. O cinema introduz a TV no seu seio para, neste 

terreno onde ele é o mais forte, praticar um exorcismo, se afirmar 

como vítima, tomar ares de primogênito destronado pelo cadete 

robusto, mas guardião dos valores éticos e estéticos da civilização. 

(BERNARDET, 2008, p. 148) 

 

Bernardet também entraria para o debate como realizador com seu São Paulo, 

sinfonia e cacofonia (1995) em que o mapeamento de 350 filmes (na estimativa de 

Bernardet) ambientados ou com passagens em São Paulo se reconfigura em um discurso 

sobre a cidade a partir da colagem dessas imagens. "Não se trata de reconstruir uma São 

Paulo através do olhar de outros cineastas, mas de procurar nos filmes elementos que, 

organizados a partir de uma montagem ofereçam ao espectador um novo olhar sobre a 

cidade imaginária recriada pelo cinema" (BERNARDET Apud NAGIB, 2002, p. 113). 

O cinema se desdobrando em um novo discurso sobre o espaço urbano através de sua 

própria linguagem. 

São Paulo, sinfonia e cacofonia é um filme-ensaio – ou filme-colagem ou 

experimental – criado a partir de uma pesquisa de cunho acadêmico. Natural que um 

discurso cinematográfico perpasse sua constituição, portanto. Isso não quer dizer que 

seja o único filme de não-ficção que irá trabalhar com o cinema. 
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Curioso notar que a própria história do cinema foi tema de 

documentários, a causa passa pelas efemérides – 100 anos de cinema e 

100 anos de cinema brasileiro – mas é nítida a preocupação dos 

cineastas em buscar novas identidades do passado com as quais 

possam dialogar. Seja a trajetória da estrela que sai do Brasil e vai 

para Hollywood – a Carmen Miranda de Bananas is my business (dir: 

Helena Solberg, 1995) –, do gênio internacional incompreendido por 

todos mas apaixonado pelo país – o Orson Welles de Tudo é Brasil 

(dir: Rogério Sganzerla, 1998) – ou do cinegrafista sensível vivendo 

num lugar paradisíaco porém inóspito – o Silvino Santos de O 

cineasta da selva (dir: Aurélio Michiles, 1997) – configura-se a 

sedução pelo artista deslocado mas que apesar de tudo realiza uma 

obra marcante. Fora desta perspectiva, temos O cinema de lágrimas 

(dir: Nélson Pereira dos Santos, 1995) que misturando ficção e 

documentário amarra uma viagem pela produção de melodramas da 

América Latina numa espécie de acerto de contas, pois é sabida a 

antiga desconfiança dos cinemanovistas para com a produção cultural 

dita popularesca. (AUTRAN, 2017, s/p) 

 

Cinema de lágrimas talvez seja a epítome dos filmes que irão colocar o cinema 

nacional em perspectiva. Não apenas se esforça para inserir a produção popular 

brasileira em um contexto de América Latina, num bem-vindo esforço de revisionismo 

histórico, como também sublinha méritos do melodrama que escaparam ao discurso 

intelectualizado do Cinema Novo, ainda que não tenha escapado a sua sensibilidade, 

vide a cena final em que o personagem de Raul Cortez se emociona com o desfecho de 

Deus e o diabo na terra do sol. O paratexto de Cinema de lágrimas é igualmente 

paradigmático por ser um filme de Nelson Pereira dos Santos, figura central nos mais de 

50 anos de atuação no cinema nacional, partindo de um livro que dedica a investigar a 

força do melodrama latino ("Cinema de Lágrimas" de Silvia Oroz) e em homenagem 

aos 100 anos do cinema.  

O filme de Nelson Pereira dos Santos ainda deixa entrever uma relação tensa 

entre a crítica e o cinema brasileiro. O personagem de Raul Cortez, Rodrigo, é um ator 

de teatro que acaba de estrelar um fracasso, se tornando alvo de textos negativos. Sua 

reação é derramar o conteúdo de uma taça de champanhe sobre os jornais que 

escancaram seu "fracasso". Ao mesmo tempo a trama é entrelaçada com os comentários 

Yves (André Barros), um estudante que através da crítica acadêmica reabilita 

afetivamente o melodrama e suas tramas para Rodrigo que, através do cinema e do 

discurso articulado sobre ele, se reconcilia com seu passado. 

 

 



 

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

 

 14 

REFERÊNCIAS 

 

AUGUSTO, Heitor. Alma Corsária. In. SILVA, Paulo Henrique (Org.). 100 Melhores 

Filmes Brasileiros. Belo Horizonte: Letramento, 2016. 

 

AUTRAN, Arthur. Que história é essa?. In. Contracampo. Disponível em 

<http://www.contracampo.com.br/26especial/historia.htm>. 2017.  

 

BENTES, Ivana. Sertões e favelas no cinema brasileiro contemporâneo: estética e 

cosmética da fome. In. Revista Alceu v.8 n.15 - jul./dez. 2007. 

 

BERNARDET, Jean-Claude. Historiografia Clássica do Cinema Brasileiro - 

Metadologia e Pedagogia. São Paulo: Annablume, 2008. 

 

BUTCHER, Pedro. A Dona da História - Origens da Globo Filmes e seu impacto no 

audiovisual brasileiro. Dissertação de mestrado apresentado Programa de Pós-

Graduação em Comunicação e Cultura da Escola de Comunicação da Universidade 

Federal do Rio de Janeiro. 2006. 

 

DESBOIS, Laurent. A Odisseia do Cinema Brasileiro - Da Atlântida a Cidade de 

Deus. São Paulo: Companhia das Letras, 2016. 

 

IKEDA, Marcelo. Cinema Brasileiro a Partir da Retomada - Aspectos Econômicos e 

Políticos. São Paulo: Summus, 2015. 

 

NAGIB, Lúcia. O cinema da retomada: depoimentos de 90 cineastas dos anos 90. 

São Paulo: Editora 34, 2002. 

 

XAVIER, Ismail.Cinema nacional: táticas para um tempo sem estratégias. In. 

Comunicação & Educação - Revista do Departamento de Comunicações e Artes da 

ECA/USP.  - Ano XXI - N. 2. - jul/dez 2016. 

 

______________. O Cinema Brasileiro Moderno. São Paulo: Paz e Terra, 2002. 

 

ZEINI CRUZ, Álvaro André. Crontracampo, Cinética e Cinema em Cena: expoentes da 

crítica cinematográfica brasileira na internet. In. PAIVA, Carla Conceição da Silva, 

ARAÚJO, Juliano José de, BARRETO, Rodrigo Ribeiro. Cultura do Audiovisual - 

Transformações estéticas, autorais e representacionais em Multimeios. Campinas: 

UNICAMP/Instituto de Artes, 2013. 

 

FILMOGRAFIA 

 

ALMA Corsária. Direção: Carlos Reichembarch. Fotografia: Carlos Reichenbach. 

Dezenove Som e Imagens Produções Ltda. 1993. DVD (116 min), colorido. 

 

BAILE Perfumado. Direção: Paulo Caldas e Lírio Ferreira. Fotografia: Paulo Jacinto 

dos Reis. Raccord Produções Artísticas e Cinematográficas Ltda. 2005. DVD (100 

min), colorido. 

 



 

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

 

 15 

CINEMA de Lágrimas. Direção: Nelson Pereira dos Santos. Rio de Janeiro: 

Riofilme/Sagres Filmes (Brasil vídeo)/absolut MEDIEN (Alemanha). 1995. DVD (57 
min), colorido. 
 

DEUS e o Diabo na Terra do Sol. Direção: Glauber Rocha. Rio de Janeiro: 

Copacabana Filmes. 1964. (120 min), P&B. 
 

UM CÉU de Estrelas. Direção: Tatá Amaral. Fotografia: Hugo Kovensky. Casa de 

Produção, 1996. DVD (70 min), colorido. 

 


