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Em outubro de 2008, a revista britânica Sight & Sound, uma das publicações mais 
prestigiadas de crítica cinematográfica na Europa, se anunciava nas bancas de jornais 
com uma capa atraente e corajosa —toda ela tipográfica— que perguntava, de maneira 
deliberadamente provocativa e autoconsciente: “Quem precisa dos críticos?”1. Não era 
um simples protesto. No miolo da revista abria-se um amplo debate a respeito da su-
posta crise da crítica cinematográfica na atualidade e, através dele, desdobrava-se uma 
ampla gama de reflexões sobre a função que a critica deve ou pode desempenhar no atual 
contexto midiático e comunicacional.

Mas os colegas de Sight & Sound não estavam sozinhos. Durante os últimos cinco 
anos surgiram inúmeros textos e encontros voltados à discussão dessas mesmas ques-
tões: “Por que a crítica perdeu a força?” (Bruno Latour; Critical Inquiry, n.º 30; 2004), 
“Uma elegia pela teoria” (D. N. Rodowick; October, n.º 122; 2007), “Os novos estudos 
de cinema e o declínio da crítica” (Richard Rushton; CineAction, n.º 72; 2007), e o 
simpósio-enquete convocado pelo Cineaste (Nova Iorque) no outono de 2008, o encon-
tro propiciado em Estoril (Portugal) pelos Cahiers du cinéma (França) em novembro de 
2008 ou o Congresso de Crítica Cinematográfica promovido pelo Festival de Málaga 
em abril de 2010 são algumas dessas manifestações.

Acrescentou-se a elas, com o mesmo propósito, o debate aberto (entre outubro de 
2008 e setembro de 2010) nas páginas de Cahiers du cinéma. España sob a epígrafe “Para 
onde vai a crítica de cinema?”, conformado por 18 textos assinados por 18 prestigiados 
críticos de vários países, com contribuições valiosas e polêmicas de Kent Jones, Jean-
Michel Frodon, Javier Porta Fouz, Nick James, Adrian Martin, Àngel Quintana, Jaime 
Pena, Carlos Losilla, José Enrique Monterde, Santos Zunzunegui, Antonio Weinrichter, 
Jordi Costa ou Sergi Sánchez, entre outros. Contribuições a partir das quais, inevitavel-
mente, surgiam mais perguntas do que respostas, mais perplexidades do que certezas.

O debate em questão ecoa sobre uma realidade profissional que remete inevita-
velmente ao conceito de “crise”, porque, em outubro de 2008, 31 críticos americanos 
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perderam o emprego. Para não ir mais longe, a revista Variety (porta-voz inequívoca dos 
interesses da grande indústria americana), demitiu seu principal crítico, o emblemá-
tico Todd McCarthy; já antes, The Guardian havia demitido Peter Bradshaw e o New 
Yorker havia afastado Anthony Lane. E em muitos outros países vive-se uma situação 
similar ou equivalente, pois quando as mídias generalistas não demitem os críticos, 
é porque, ou não têm críticos contratados (apenas parceiros externos que recebem 
remunerações por cada matéria publicada, situação que os torna profissionais muito 
mais vulneráveis e com maiores dificuldades para defender a independência do seu 
critério), ou reduziram —e reduzem ainda— de uma maneira progressiva e ostensiva os 
espaços voltados ao exercício da crítica, coisa que ocorre, aliás, independente do fato dos 
críticos serem ou não funcionários da empresa. E tudo isso acontece enquanto a crise 
económica golpeia com força os jornais, revistas e mídias, e enquanto a própria rede 
passa dificuldades, porque, até hoje, somente o Google conseguiu fazer da publicidade 
um negócio verdadeiramente lucrativo.

O TERRENO PERDIDO

Paralelamente, a presença da crítica nas mídias tradicionais foi diminuindo em benefício de 
uma informação que é quase sempre muito condicionada pelo marketing e pelas estratégias 
de promoção da indústria. Na verdade, cada vez é mais difícil que a agenda informativa das 
mídias consiga prevalecer sobre a agenda comercial dos filmes: não é possível entrevistar 
um ator no momento considerado pela mídia como o mais interessante ou pertinente, mas 
sim quando as estratégias de promoção determinam que ele pode ser entrevistado... Não 
é possível publicar informação sobre os filmes no momento que o jornal ou a revista 
julgam idôneo; mas sim, e somente a partir da data em que a distribuidora considera 
conveniente para seus interesses. E assim por diante...

Ao mesmo tempo, e muito frequentemente, chega-se a um “estado de coisas” em 
que costuma-se confundir, de propósito, crítica com publicidade ou com marketing, vis-
to que, desde muito tempo atrás, na Espanha e em muitos outros países, foram surgindo 
laços societários e econômicos entre as diversas formas midiáticas dentro de poderosos 
grupos de comunicação que têm, ao mesmo tempo, interesses na imprensa e na produ-
ção cinematográfica. Essa situação devia ter contribuído para agitar o debate, ou pelo 
menos para fazer com que a crítica mais responsável saísse do letargo em que parece ter 
mergulhado, obrigando-a a perguntar-se com quanta independência pode exercer a sua 
função quando existe esse tipo de vínculo entre as mídias em que os textos são publica-
dos e as empresas que produzem os filmes. Mas, com certeza, esse debate quase nunca se 
apresenta, e isso, por sua vez, faz crescer cada vez mais uma das fendas mais evidentes, 
por onde a própria crítica (isto é: a crítica exercida por esse tipo de plataformas midiáti-
cas) perde uma boa parte da sua credibilidade e fiabilidade.

Sight & Sound, Vol. 20, n.º 10; outubro, 2008
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Por outro lado, o pouco espaço reservado à crítica nos jornais e nas mídias genera-
listas dificulta o trabalho de uma maneira decisiva: é difícil esmiuçar opiniões, elaborar 
argumentos, contextualizar descobertas, esboçar relações ou propor leituras originais, 
capazes de sugerir pontos de vista pessoais ou singulares, quando o espaço é limitado 
a umas poucas linhas. Ao mesmo tempo, a consideração cultural do cinema vai sendo 
encurralada, cada vez com mais insistência e maior cinismo, nas páginas de espetáculos 
das sextas-feiras ou dos suplementos semanais, talvez porque, como sugere Jordi Costa 
(um dos críticos do jornal espanhol El País), é bem provável que o cinema não seja mais 
parte do cardápio de consumo cultural daqueles que tomam as decisões relevantes nas 
mídias: os chefes de redação, os chefes da secção cultural, etecetera.

Não é muito ousado afirmar, em consequência, que, nessas mídias tradicionais, a 
linguagem analítica e a reflexão crítica perdem terreno frente a linguagem publicitária. 
E essa não é somente uma denúncia feita pelos críticos (que se tornou quase uma la-
dainha), mas também uma constatação cultural amarga sobre a qual vêm refletindo, há 
muito tempo, importantes personalidades e pensadores do mundo da arte e da cultura.

Era isso o que dizia Giulio Carlo Argan (prestigiado historiador da arte que, algum 
tempo atrás, também foi um prefeito civilizado e culto em Roma), quando alertava sobre 
o fato de nos depararmos, no mundo atual, com a “categoria de uma irracionalidade 
não racionalizável, que não quer ser racionalizada porque dessa maneira tenta exercer 
uma liberdade de expressão que obriga a condenar antecipadamente qualquer esquema 
racional”, pois “costuma-se usar a cultura de massa para tornar aceitáveis, costumeiros, 
livres de qualquer possibilidade de análise ou de censura, seja racional ou moral, fenôme-
nos meramente emocionais, traumatizantes...”2. Essa ponderação foi apoiada depois por 
Claudio Magris, que denuncia que a “indústria cultural parece abolir, cada vez mais, todo 
tipo de hierarquia, qualquer diferença entre ordens de valores. Mas dentro dessa acumu-
lação, em que o próprio Kant e o lixo das missas negras ficam no mesmo nível, ela nunca 
toma partido, e sim coloca, como ocorre nos jornais, uma ‘opinião’ ao lado de outra. É o 
oposto ao diálogo e ao encontro entre pessoas e mundos diferentes [...]. Trata-se de uma 
homogeneização gelatinosa em que as diversidades e as individualidades somem, em que 
qualquer coisa pode ser trocada por qualquer outra, perdendo os traços próprios...”3.

Trata-se, portanto, não de preocupações exclusivas dos críticos defendendo seus empre-
gos, mas de questões que deveriam ser colocadas no centro de qualquer debate sobre a forma 
em que a mídia trata a cultura e a crítica cultural, ainda que a prática profissional e diária do 
exercício da crítica encontre —é verdade— poucos espaços para desenvolver essa reflexão.

É preciso reconhecer também que tudo isso acontece ao mesmo tempo em que 
ocorre uma série de vertiginosas mudanças contextuais, culturais e tecnológicas que devem 

2 Prólogo de: Aristarco, Guido, Los gritos y los susurros. Diez lecturas críticas de películas, Ed. Universidad de Valladolid, 
Valladolid, 1996, p. 15.

3 Utopía y desencanto. Historias, esperanzas e ilusiones de la modernidad, Ed. Anagrama, Barcelona, 2004.

El Amante, n.º 56; outubro, 1996 (Argentina); Caimán Cuadernos de Cine, n.º 20; outubro, 2013 (Espanha); 
Ojo al Cine, n.º 1; 1974 (Colômbia); Cinema Scope, n.º 56; 2013 (Canadá); Nuevo Cine Latinoamericano, 
n.º 7; inverno, 2005 (Cuba); Cahiers du cinéma. España, n.º 1; maio, 2007 (Espanha); Kinetoscopio, n.º 9; 
agosto-setembro, 1991 (Colômbia); Godard!, n.º 27; 2011 (Peru); Icónica, n.º 7; inverno, 2013-14 (México)
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ser questionadas, como também devemos questionar o que queremos dizer exatamente quan-
do falamos da “crise da crítica” cinematográfica, e qual é o papel que hoje em dia, após a pri-
meira década do século XXI, cumpre ou deve cumprir a crítica nos âmbitos público e cultural.

A BABEL DO GOSTO

São muitos os fatores que incidem na complexa situação atual. Alguns deles surgem 
no interior do próprio âmbito intelectual e cultural, como, por exemplo, a progressiva 
institucionalização dos “estudos de cinema” nas universidades, processo que (somado às 
dificuldades empregatícias experimentadas nas mídias) leva um número cada vez maior 
de críticos a deslocar o seu âmbito de trabalho e de reflexão para os espaços acadêmicos. 
Esse deslocamento causa, como efeito secundário, a perda da “escritura apaixonada, elo-
quente e informada do crítico que está em contato direto com as metamorfoses e dilace-
rações do cinema atual”, citando as perspicazes palavras de Antonio Weinrichter4. Surge, 
assim, um modelo específico de escritura e reflexão fílmica que se deslocou para o terri-
tório das publicações acadêmicas (como Secuencias ou Archivos de la Filmoteca, no caso 
da Espanha), um tipo de texto que, por outro lado, também não encontra facilmente um 
lugar nem nas mídias tradicionais nem nas revistas de crítica especializada.

No extremo oposto, existe uma suposta “democratização” da opinião, baseada na 
transcendental mutação tecnológica que possibilitou a aparição generalizada e indiscri-
minada de uma quantidade incalculável de sites, blogs pessoais e fóruns de discussão, 
que desencadeou um fenômeno de saturação e redução ao absurdo: um autêntico over-
booking de opiniões onde cabem não somente contribuições substanciais concebidas e 
divulgadas com alegre liberdade (sem se submeter às servidões empresariais ou corpora-
tivas de nenhum tipo, e isso é uma conquista transcendental), mas também uma estéril 
proliferação de iradas e ferozes polêmicas personalistas, inacabáveis diarreias narcisistas, 
elucubrações mentais sem freio e todo tipo de vingança com motivos frequentemente 
inconfessáveis. Definitivamente, há um florescimento indiscriminado de discursos auto-
contemplativos quase sempre mascarados sob a aparência-queixa do diálogo interativo.

Essa espécie de “Babel do gosto” (Weinrichter, de novo) opera, até hoje, em uma via 
de mão dupla, pois, se por um lado encoraja e amplia de maneira marcante a liberdade de 
expressão, por outro lado contribui para espalhar a falácia de que qualquer pessoa pode dar 
a sua opinião sobre cinema com um critério igual ou equivalente. Isso, na verdade, não é 
somente uma falácia, mas também, simplesmente, uma estupidez, e não porque a opinião 
deva ficar reservada de maneira elitista e excludente a uma casta sacerdotal reduzida de 
orientadores do gosto (coisa, obviamente, detestável), mas porque o gosto educa-se única 
e exclusivamente a partir do conhecimento e da experiência (o conhecimento da história 

do cinema e a experiência reflexiva da prática espectatorial); em consequência, é evidente-
mente ilusório pensar que todas as opiniões possam ter o mesmo fundamento. E, chegados 
a esse ponto, é inevitável lembrar de Umberto Eco quando pergunta: “Por que é que os 
jovens estão aprendendo que, para se falar de um texto, não é preciso ter uma boa bagagem 
teórica e uma assiduidade em todos os níveis?”5.

Por outro lado, essa proliferação indiscriminada de instâncias de opinião, frequen-
temente tão imediatas, tão viscerais e tão irreflexivas (traço dessa ágora global que é a 
Internet), propiciou também uma certa repulsa ou desvalorização diante do profissio-
nalismo no exercício crítico, a partir da (falsa) suposição de que qualquer pessoa pode 
ser crítico de cinema e de que, portanto, não é preciso ter nenhum tipo de especializa-
ção ad hoc. Mas acontece que essa convicção, ingênua ou interessada, na verdade fecha, 
e não abre horizontes, pois, sem uma bagagem mínima de conhecimentos, corre-se o 
risco de se perderem infinitas possibilidades de compreender aquilo que não produz um 
prazer imediato, e dessa maneira, opiniões indiferenciadas acumulam-se, fecham-se ou 
desprezam-se vias de diálogo, confunde-se atitude com expressão, e perde-se (afogada 
nesse magma amorfo) a capacidade de traçar caminhos para construir um diálogo pro-
dutivo com os leitores e/ou espectadores.

Um outro fator que opera dentro do próprio âmbito cultural e criativo é o caráter 
híbrido, torrencial e mutante do cinema digital, que obriga a nós, os críticos, questionar-
mos as nossas próprias ferramentas de análise, que geralmente não são mais válidas, são 
insuficientes ou inúteis para compreendermos a natureza e as formas dos novos produtos 
nascidos da mestiçagem entre o cinema e outras formas atuais de expressão plástica e 
audiovisual. Essa é uma constatação que deveria nos levar, com a mesma radicalidade 
com que denunciamos as miragens prévias, ao saudável e honesto exercício da autocrí-
tica, esse exercício que os críticos —quase por instinto— tanto evitamos, mas que é tão 
necessário para recuperar a credibilidade.

AUTOCRÍTICA NECESSÁRIA

É preciso reconhecer, antes de mais nada, que muitos críticos da mídia tradicional fica-
ram (em sentido figurado) sem o seu alvo predileto de análise porque não consideraram 
as rupturas surgidas entre a velha tradição clássica e os novos caminhos percorridos por 
boa parte do cinema atual: a não ficção, os cinemas asiáticos, a ficção sem dramaturgia, 
a reformulação da temporalidade, o pós-cinema do paradigma digital, o audiovisual de 
museu, etecetera. E a primeira consequência disso é que, há muitos anos, a informação 
crítica oferecida por algumas das grandes mídias generalistas (principalmente pela im-
prensa e pela televisão) ignorou completamente, quando não desrespeitou e até insultou, 

4 “Estado crítico”, Cahiers du cinéma. España, n.º 18; dezembro, 2008. 5 “Sobre el estilo”, texto incluido no volume: Eco, Umberto, Sobre literatura, RqueR Editorial, Barcelona, 2002, p. 183.
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muitos dos cineastas e algumas das obras mais significativas entre os novos caminhos 
percorridos pela criação fílmica nas últimas décadas.

Tudo isso acontece num contexto em que é preciso reconhecer, também, que cada 
vez é mais difícil dar conta (sobre tudo nas mídias tradicionais) do cinema que, hoje, 
ainda é feito com e por outras mídias, e onde é difícil falar de obras e trabalhos que 
não podem ser vistos ou aos quais não é possível chegar através dos canais costumeiros. 
A preguiça, o desinteresse e o desprezo com que muitos críticos, jornalistas, chefes de 
secção e redatores recebem qualquer proposta que não encaixe com aquilo que já foi 
canonizado pela velha cultura cinéfila, que não é amparado pelos velhos modelos, ou 
que quebra determinados vínculos procurando maiores espaços de liberdade para a lin-
guagem audiovisual (isto é, a mesma coisa que fez, historicamente, a maior parte dos 
grandes criadores da história do cinema, e não somente os ativistas dos “novos cinemas” 
dos anos sessenta) deixam completamente fora de foco, ou condenam diretamente à 
invisibilidade, uma parte substancial da produção fílmica atual.

No entanto, a autocrítica não deve se limitar a isso nem a determinadas práticas pró-
prias das mídias generalistas, porque em muitos espaços da rede (em alguns blogs célebres 
de certos gurus, em certas revistas digitais especializadas) e até em alguns recantos das 
revistas impressas especializadas mais tradicionais (desde as mais sérias até aquelas voltadas 
simplesmente à divulgação), também é frequente tropeçar com um fenômeno —quase 
oposto ao anterior— que instaura, talvez de maneira inconsciente, novas formas de sim-
plificação irreflexiva, se bem que fantasiadas, neste caso, com pretensões de modernidade.

A tentação autogratificante de consagrar apressadamente cada suposta nova des-
coberta, de idolatrar cada diretor que consegue chamar a atenção ou de deificar algu-
mas obras contemporâneas que maravilham a sua corte de defensores entusiastas, forma 
parte dessa atitude preocupante com que alguns acreditam (ingenuamente, na minha 
opinião), combater as tendências acima descritas, quando na verdade o que acontece é 
que corre-se o risco de conferir aos “críticos preguiçosos” uma importância maior da que 
eles realmente têm, caindo, desta maneira, numa dialética de estéril retroalimentação 
mútua. O afã por consagrar a cada ano várias obras primas e três ou quatro criadores 
decisivos (que barato é o quilo de arte nessa nova feira de vaidades emergentes!) não 
deixa de ser mais um sintoma (convenientemente aggiornato) da antiquíssima, rançosa 
e quase endêmica doença infantil da cinéfila, com que agora corre-se o risco, como diz 
um entusiasta cinéfilo espanhol (Álvaro Arroba), de se “confundir o panteão de diretores 
prediletos com um concílio de xamãs a domicílio”.

E é essa, exatamente, a atitude que Nick James (diretor de Sight & Sound) denuncia 
quando afirma que “a maior ameaça para a nossa cultura fílmica é, paradoxalmente, a 
devoção dos escritores cinéfilos”, pois se alguém lesse a maioria dos blogs e sites que exis-
tem sobre cinema poderia ficar com a impressão de que atravessamos um período mag-
nífico, de grandes conquistas cinematográficas, “uma coisa que para mim é tão patente-
mente dúbia que tenho a sensação de que a arte do cinema está sendo mimada fora da 

própria existência”. Assim, enquanto a profissão da crítica é progressivamente ameaçada, 
resulta paradoxal que “o estilo dominante da sua escrita seja celebratório”, já que “muitos 
escritores elogiam filmes vulgares para não serem considerados desmancha-prazeres”. Essa 
é uma reflexão autocrítica que seria bom interiorizar, porque, citando James mais uma 
vez, “a crítica não é um fã-clube (qualquer pessoa pode louvar seu semideus predileto), 
e a única forma de preservar a nossa significação é deixarmos de ser os bufões da corte 
de Hollywood, de tratar a próxima jovem promessa como se fosse um gênio e pôr um 
pouco de fogo em nossos textos”6.

É preciso reconhecer, de fato, a alarmante frequência com que algumas vozes, entre 
nós, juram que descobriram o Mediterrâneo da contemporaneidade diante de certos 
filmes, ou constroem novos cânones que tentam fixar um novo panteão, cujo brilho 
procura-se no caráter supostamente dilettante ou inovador da descoberta em questão. 
Seria bom pensar, também, se essa reação não supõe, por acaso, um reflexo, uma fuga 
em direção ao futuro, diante do desassossego provocado (muitas vezes em condições de 
exclusividade, seja nos grandes conclaves dos festivais mais importantes, seja através de 

6 “Bailando en el crepúsculo... “¿Qué pueden hacer los críticos?”, Cahiers du cinéma. España, n.º 23; maio de 2009.

Carlos F. Heredero e Orlando Mora conversam sobre o texto neste caderno publicado no Salão FICCI no 
54 Festival Internacional de Cinema de Cartagena de Indias
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descargas da rede que rompem com as pautas convencionais da comercialização) por 
muitos dos filmes que realmente importam no cinema atual, mesmo quando esses filmes 
na verdade não possuem —nem tentam ou pretendem possuir— a importância ou a 
abrangência decisiva que os críticos apregoam.

Paralelamente, esses mesmos setores da crítica incorrem num outro erro perigoso, 
pois uma coisa é dar conta daquilo que existe e outra bem diferente afirmar a sua validade. 
Quando essas opções se confundem, a gente abraça —de maneira acrítica e conservadora— 
uma realidade sempre complexa e quase sempre questionável. Pois chega a ser vergonhoso 
ter que lembrar que, se todo filme exprime determinados sintomas do seu próprio tempo 
(uma obviedade própria de La Palice), nem todos os filmes fazem isso de uma maneira 
reflexiva, crítica, produtiva, original ou relevante, traços que, podem, sim, ser avaliados.

Um grande crítico literário, Harold Bloom, alerta contra esse risco quando diz que 
as determinações sociais e culturais não explicam nem garantem o vigor da escrita nem a 
originalidade da estética, e que o valor estético nasce, ao mesmo tempo, da luta entre os 
textos (“no leitor, na linguagem, na aula, nas discussões dentro de uma sociedade”), do 
processo de lidar com o peso das influências, do domínio da linguagem metafórica, da 
originalidade e do poder cognitivo, da sabedoria, da exuberância na dição, da memória 
e “também (como disse Nietzsche), da dor, da dor de deixar de lado os prazeres mais 
confortáveis para se dedicar a prazeres muito mais difíceis [...], pois as grandes obras 
literárias [leia-se, neste caso: cinematográficas] são angústias conquistadas e não a liber-
tação dessas angústias”7.

CONTRA O PESSIMISMO

Com tantas incertezas no horizonte, tantos perigos à nossa volta e tanta confusão den-
tro do próprio campo, existem, entre outras, três tentações que, na minha opinião são 
simplificadoras e pouco produtivas. A primeira é a do abandono, e baseia-se numa inter-
pretação pessimista da conjuntura, como se as coordenadas que essa conjuntura oferece 
atualmente indicassem o ponto de chegada definitivo e não simplesmente um ponto a 
mais (o atual), dentro de um percurso cujo destino, definitivamente, não está fixado. 
A segunda é a da retirada em direção às certezas essencialistas do pretérito, uma espécie 
de auto-roque para defender a própria trincheira. E a terceira é essa fuga para o futuro, 
impulsionada pela necessidade que os críticos sentem de se enfeitar com novas formas 
de “distinção”, e aparecer como os novos apóstolos da modernidade.

A suposta “inutilidade” da crítica atual, em que se baseiam os partidários derrotis-
tas do abandono, não é, porém, mais do que uma leitura equivocada das modalidades e 
formas que adotam —no mundo contemporâneo— o fluxo de influências e a circulação Cahiers du cinéma. España, n.º 18; dezembro, 2008
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7 El canon occidental, Ed. Anagrama, Barcelona, 1995, pp. 48-49.
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de tendências, um fenômeno que não é possível medir com as ferramentas tradicionais, 
com os preceitos de sempre ou com os parâmetros interesseiros do mercado, pois corre-
se o risco de reduzir a crítica a um simples auxiliar da indústria cinematográfica, função 
que ela nunca teve, mas que os âmbitos da produção e da distribuição sempre (e não 
somente na atualidade) quiseram instrumentalizar.

É bom lembrar, nesse sentido, que no mundo atual (na rede e em textos impressos) 
surgem algumas tendências e correntes críticas que têm uma influência determinante 
sobre curadores e programadores de festivais, centros culturais, museus e filmotecas que, 
através dessa influência, contribuem também para a configuração, e até para a viabili-
zação, de algumas das tendências mais vivas, mais estimulantes e acirrantes da criação 
fílmica contemporânea.

Por outro lado, a sensação de que todos os caminhos estão fechados e de que “não 
há nada a fazer” é também uma espécie de autojustificativa para a renúncia pessoal, 
muitas vezes induzida pela apertura de novas possibilidades profissionais, pelo deslo-
camento da atividade reflexiva para o âmbito acadêmico ou pela fadiga (perfeitamente 
compreensível) diante das batalhas desiguais que muitos críticos mantêm com as mídias 
para as quais escrevem.

A segunda tentação, a da retirada, é, na verdade, uma confissão de impotência, 
uma capitulação. Diante da incapacidade para compreender o cinema atual, procura-
se um refúgio no cinema do passado para trazer à tona valores que, na verdade, nunca 
existiram tal e como esse tipo de crítica os define, ou então esses valores hasteiam-se 
como um aríete contra tudo aquilo que seus praticantes desconhecem, desprezam 
ou, simplesmente, não conseguem compreender. Trata-se de um refúgio que procura 
consolo na gratificação do já conhecido, e que desiste de explorar novos horizontes. É a 
prática onanista daqueles que Umberto Eco definiu perspicazmente como “os críticos do 
orgasmo”, pois “mesmo sendo tão orgásmicos na palavra, não são realmente libertinos, 
sentem horror pelo outro, e a cada coito crítico só fazem o amor consigo mesmos”8.

E, finalmente, a opção de procurar uma “distinção” radicalizando as apostas sobre 
o cinema atual é uma manifestação da imaturidade daqueles que precisam exagerar as 
suas avaliações e opiniões para chegar a uma posição de visibilidade, ou para debater 
imaginariamente com os “fantasmas” que eles mesmos criaram, com adversários que 
eles mesmos inventaram para conseguir uma certa notoriedade. É uma forma de perder 
a distância e a perspectiva, de abrir mão, em certa maneira, das armas da crítica, e de 
substituir a reflexão analítica pela vivência apaixonada.

NECESSIDADE DE UMA ALTERNATIVA

Diante das opções apocalípticas ou sem esperança, diante das divagações iluministas ou 
diante da tentação de decretar a “morte da crítica”, seria preciso lembrar, não obstante, 
de algumas questões básicas que são irrenunciáveis, cuja vigência continua intacta, e até 
aparece renovada no contexto atual. Nesse intuito, tentarei traçar aqui algumas questões 
de princípio e resgatar reflexões propostas tanto por pensadores ilustres como por alguns 
colegas do campo da crítica que procuram, com seu melhor empenho e com o olhar 
bem aberto, uma crítica capaz de dialogar de maneira produtiva com seus leitores e com 
os espectadores do cinema atual.

É preciso lembrar, em primeiro lugar, que o espírito crítico é o espírito do “livre exa-
me”: o exercício da razão contra o argumento de autoridade, a prática da reflexão contra o 
poder da irracionalidade, a procura do conhecimento diante das emoções incontroláveis. 
É preciso lembrar que a crítica é um fator chave e que, sem ela, a história inteira da arte 
seria simplesmente ininteligível, um fator que cumpriu e cumpre ainda (agora através de 
métodos, canais e suportes substancialmente diferentes dos tradicionais) um papel essen-
cial e vital para se compreender a natureza do cinema em cada momento histórico, e a 
relação do cinema com o seu tempo, com a cultura e a sociedade onde ele surge.

É preciso lembrar (parece mentira!) que a função da crítica não é promover o su-
cesso comercial dos filmes (esse é o papel do marketing, da publicidade e dos assessores 
de imprensa), nem, evidentemente, destrui-lo. Lembrar que a função da crítica não é 
ir de encontro —ou deixar de ir de encontro— ao gosto da maioria, mas propor aos 
espectadores vias (se possível, plurais ou, pelo menos, não dogmáticas) de acesso para o 
prazer que um filme pode provocar, e saber explicar ou transmitir as razões desse prazer 
(essa “pedagogia do prazer estético” que “tenta compartilhar a riqueza da obra com 
a maior parte possível do público”, segundo Jacques Aumont9) desvendando de onde 
surge, como funciona, porquê é produzido ou de que maneira esse prazer se exprime.

É preciso insistir no fato de que aceitar de maneira acrítica o marco de referência 
do “consenso crítico” estabelecido leva inevitavelmente à falta de curiosidade, à pregui-
ça e, ocasionalmente, a uma atitude paternalista diante do desconhecido, do exótico 
ou do pitoresco. Não obstante, como diz Santos Zunzunegui, “já passou o tempo em 
que a gente se escandalizava diante de certos movimentos críticos instalados em mídias 
supostamente independentes e ‘de referência’. Agora precisamos trabalhar para oferecer 
alternativas para esse tipo de discursos. Por isso, não podemos deixar de reivindicar uma 
crítica exigente, independente e consciente das funções que deve cumprir”10.

Para isso é urgente achar novas ferramentas metodológicas e analíticas, inclusive 
um novo conjunto de ferraramentas conceituais que permitam lidar com essas novas 

8 “Sobre el estilo”, op. cit. p. 182.

9 Aumont, Jacques; Marie, Michel, Análisis del film, Ed. Paidós, Barcelona, 1990, pp. 20-21.
10 “La crítica y los críticos”, Cahiers du cinéma. España, n.º 17; novembro, 2008.
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formas estéticas e narrativas com que se exprime uma boa parte da criação contempo-
rânea que a grande mídia deixa de lado e que a crítica tradicional não compreende, mas 
que, apesar de tudo, está nos palcos mais importantes dos principais festivais do mundo 
(Cannes, Rotterdão, Veneza, Pesaro, Locarno, BAFICI, etc.) e participa de outros concur-
sos que continuam vivos e mais abertos a essas novas propostas. É preciso compreender 
o antes possível que a função do crítico contemporâneo não é (e provavelmente já não 
voltará a ser) a de atuar como orientador do consumo cinematográfico dos fins de se-
mana, e que sua função —seja qual for— sempre será valiosa se o crítico for capaz de 
ser uma “fonte confiável e que forneça uma análise provocativa, com argumentação e 
alguma agradável marginalidade...” (Nick James11).

É preciso reivindicar a figura do “crítico como um profissional capaz de questionar 
as ideias herdadas para traçar uma linguagem que permita estabelecer um diálogo com 
esse objeto artístico que o desafia” (Jordi Costa12), e para que isso aconteça é preciso 
tentar, sem descanso, conhecer o cinema que se produz no mundo, não abrir mão da 
fome de conhecimento nem da curiosidade, manter sempre vivo o interesse em conhecer 
novas propostas e recuperar outras mais antigas. É imprescindível continuar procurando, 
incessantemente, sem fazer pactos interesseiros e com um afinco sempre novo, esse cine-
ma capaz de criar “formas que pensam” (para citar a expressão godardiana).

É imperativo compreender que uma parte substancial da produção cinematográfica 
atual não passa pelas telas comerciais, e que uma boa porcentagem do que tem de mais 
vivo, de mais original e audaz circula, na verdade, em diversos circuitos paralelos (festivais, 
filmotecas, museus, centros culturais, Internet, etc.). É por isso que a crítica já não pode 
ter, como única referência, a programação dos cartazes, deve romper com a submissão im-
posta pela distribuição comercial e assumir com resolução a responsabilidade que a obriga 
a estabelecer vínculos com a criação fílmica contemporânea, à qual ela deve responder, e 
com a qual precisa relacionar, por sua vez, o cinema do passado e do presente. A crítica 
deve assumir, segundo Jaime Pena, a tarefa de “formar espectadores capazes de exigir ou 
de procurar nos diversos canais de divulgação outro tipo de cinema”13, diferente da papa 
digerida e deglutida que constitui geralmente o grosso da produção padronizada.

É necessário, portanto, uma crítica interessada em articular um novo cânone capaz de 
resistir às determinações fatalmente homogeneizadoras do mercado, um cânone entendido 
não como “uma forma passiva de reportagem”, mas como “um ativo processo de seleção” e 
de peneiração (Jonathan Rosenbaum14), pois somente uma seleção ativa e uma reavaliação 
crítica permanente, que focalize também a obra de todos os gurus da modernidade (in-

cluídos os maiores e os nossos preferidos) poderá nos levar a um diálogo produtivo e não 
autoindulgente com o que há de mais vivo na arte e na criação fílmica de cada momento.

E é preciso lembrar, com a maior ênfase, que é possível fazer tudo isso aqui e agora, 
que durante os últimos anos surgiram e continuam a surgir iniciativas e lampejos que 
nos devolvem a esperança, que se revoltam contra o “estado real das coisas” e que abrem 
novos caminhos, a começar pela formidável faísca que foi, em 2002/2003, a dinâmica 
iniciada pelo livro Movie Mutations15, que abalou o estado de sonolência conformista, de 
conservadurismo duro e rançoso em que tinha cochilado, até aquele momento, grande 
parte da crítica estabelecida, tanto das mídias generalistas como das mais respeitáveis 
revistas especializadas.

Por sua vez, já desde 1990, surgiram em diversos países plataformas vitais, voltadas à 
reflexão crítica, como Rouge16, Bright Lights Film Journal17, Tren de sombras, Senses of Cine-
ma18, Experimental Conversations19, Reverse Shot20, Criticine21, Blogs & Docs22 ou Transit23  
(por citar somente algumas das revistas on line mais interessantes). Ao mesmo tempo, 
surgiam, como um milagre, as edições impressas de El Amante (Argentina, desde 1991), 
Kinetoscopio (Colômbia, desde 1991), Cinema Scope (Canadá, desde 1999) ou Cahiers du 
cinéma. España (desde 2007), para citar somente algumas das mais famosas e lucrativas.

No final do século passado experimentamos, portanto, uma ampla, e quase ines-
perada mobilização de vontades que confluíram no objetivo comum de tentar com-
preender os caminhos que o cinema dos últimos anos percorreu, e de compreender 
como podemos nos relacionar com ele no meio das vertiginosas mudanças culturais 
e tecnológicas que acontecem à nossa volta. Um cinema que mostra, além disso, uma 
enorme, porém contraditória, vitalidade que pode ser atribuída tanto à própria lingua-
gem audiovisual como à função do cinema na sociedade atual.

Não obstante, foi difícil chegar até aqui. Várias dessas publicações lidaram e lidam 
ainda com muitas dificuldades. A mudança tecnológica e a rápida entronização do pa-
radigma digital puseram em xeque muitas das publicações impressas, que fecharam ou, 
no melhor dos casos, se deslocaram para o formato digital sem ter, ainda, um horizonte 
claro. Paradoxalmente as publicações que nasceram na rede também lidam com dificul-
dades, pois ainda hoje a sobrevivência na Internet (para além do tempo em que possam 

11 Op. cit. Cahiers du cinéma. España, n.º 23; maio, 2009.
12 “La muerte del personaje secundario desagradable”, Cahiers du cinéma. España, n.º 19; janeiro, 2009.
13 “La crítica y los festivales”, Cahiers du cinéma. España, n.º 27; outubro, 2009.
14 Rosenbaum, Jonathan; Essential Cinema. On the Necessity of Film Canons, Ed. The Johns Hopkins University Press, 

Baltimore, 2004; p. xiii (Introduction).

15 Rosenbaum, Jonathan; Martin, Adrian, Movie Mutations. Cartas de cine, Ed. Nuevos Tiempos, Buenos Aires, 2002; e 
Movie Mutations. The Changing Face of World Cinephilia, British Film Institut (BFI), Londres, 2003.

16 http://www.rouge.com.au/
17 http://www.brightlightsfilm.com/69/
18 http://www.sensesofcinema.com/
19 http://www.experimentalconversations.com/
20 http://www.reverseshot.com/
21 http://www.criticine.com/main.php
22 http://www.blogsandocs.com/
23 http://cinentransit.com/
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funcionar ou se manter graças ao empenho dos militantes e voluntários) parece tão com-
plicada como antes quando não existe o apoio publicitário que, ainda assim, não basta 
para garantir uma existência estável. O fim das publicações espanholas Tren de sombras 
e Blogs & Docs (que era uma revista muito importante na área do cinema documentário 
e da não-ficção) é um exemplo, em pequena escala, daquilo que acontece também em 
outros países com outras iniciativas semelhantes.

Apesar de tudo, tanto as publicações que sobrevivem no papel como aquelas que 
sobrevivem na rede, ou em ambos os suportes simultaneamente, mostram una notável 
vitalidade e uma vontade multiforme de manter um diálogo criativo tanto com o cine-
ma contemporâneo como com os leitores. Um diálogo capaz de trazer à tona as novas 
formas de expressão do cinema e também as novas formas de nos relacionarmos com o 
cinema nas sociedades atuais. Definitivamente, é óbvio que os procedimentos, os canais, 
os instrumentos e as formas da crítica cinematográfica estão mudando, mas também 
é verdade que o exercício da crítica nunca antes produziu tanta controvérsia e tanto 
interesse como hoje. Uma prova disso é a generalização desse debate em todo o mundo.

É possível até pensar que existe um certo desejo de ver a crítica morta, animado por 
setores que querem se livrar de uma entidade que sempre os incomodou; diante desse 
desejo resta somente fazer uma relação das muitas iniciativas contrárias a ele, e lembrar, 
mais uma vez, junto com Jean-Michel Frodon, que “a crítica abre um espaço de liberda-
de que seus leitores podem inverter de mil maneiras” e que, se a crítica é, como dizia Jean 
Douchet, “A arte de amar”24, é também, ao mesmo tempo, “a arte de experimentar e a 
arte de saber construir a partir daquilo que foi experimentado”. Não há outro caminho, 
portanto, senão “trabalhar incansavelmente, e ainda é possível fazer isso de mil maneiras 
—em condições concretas e dentro do contexto contemporâneo— na operação e no 
exercício das diversas operações críticas”25.

MAGISTÉRIO DOS MESTRES

Seja lá como for, a controvérsia existe e parece fecunda. A dissensão também, é preciso 
reconhecê-lo, bem como a multiplicidade de entidades críticas que mostram, hoje, mais 
vitalidade e força do que nunca. Então, o que resta é continuar abrindo o caminho com 
o olhar fixo nos novos horizontes que se apresentam, e permanecer sempre atentos para 
resistir às forças que lutam contra a existência e a própria razão de ser da crítica. E para 
assumir essa empreitada não podemos esquecer que essa liberdade proporcionada pelo 
exercício da crítica (de que fala Jean-Michel Frodon) toma a sua força da liberdade que 

24 Cahiers du cinéma, n.º 126; dezembro, 1961.
25 “El amor al trabajo”, Cahiers du cinéma. España, n.º 21; março, 2009. Jean-Michel Frodon foi diretor de Cahiers du 

cinéma (França) desde setembro de 2003 até agosto de 2009.Publicações digitais
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cada obra cinematográfica tem para abrir, em seus espectadores, outros espaços de liber-
dade crítica e interpretativa, “e sabemos, por experiência, que, nos grandes críticos, essa 
liberdade é fecunda, que a sua leitura abre espaços para nós, sem importar se vimos ou 
não o filme em questão”26.

Por isso talvez seria útil lembrar aqui algumas lições que nos deixaram esses grandes 
mestres que, mesmo sem se dedicar necessariamente de maneira profissional à crítica, re-
fletiram com lucidez sobre a sua natureza e inclusive sobre a sua necessidade. Em tempos 
de turbulências e de mutações aceleradas, de perplexidades e tempestades, algumas luzes 
ainda brilham e iluminam o nosso caminho:

Charles Baudelaire: “Para ser justa, isto é, para ter uma razão de ser, a 
crítica deve ser parcial, apaixonada, política, isto é, feita desde um ponto 
de vista exclusivo, desde um ponto de vista, porém, que possa abrir o 
maior número de horizontes [...]. A melhor crítica é a crítica singela e 
poética, não essa outra, fria e algébrica que, sob o pretexto de explicar 
tudo, não sente ódio nem amor, abrindo mão voluntariamente de qual-
quer tipo de temperamento”27.
Gustave Flaubert: “É preciso saber admirar aquilo que não se ama”28.
Guido Aristarco: “É preciso diferenciar, seguindo o exemplo de Gramsci, 
entre os autores e obras que a gente admira, mas não ama, e aqueles que 
a gente admira e ama ao mesmo tempo”29.
Claudio Magris: “É preciso um pensamento anti-idólatra, um pensa-
mento forte, capaz de estabelecer hierarquias de valores, de eleger e, em 
consequência, de dar liberdade, de proporcionar ao indivíduo a for-
ça necessária para resistir às pressões que o ameaçam, e à fábrica de 
opiniões e slogans. Diante do risco de equiparar qualquer coisa com 
qualquer coisa, numa espécie de feira indiferenciada [...], a única res-
posta é a procura contínua, humilde e não dogmática por hierarquias 
de valores”30.
Roland Barthes: “A boa crítica é uma entidade muito aberta, que ao in-
vés de atuar fixando posições normativas ou autoritárias, procura cons-
truir a objetividade de suas promessas em termos de diálogo”31.

26 Ibidem. 
27 “Para qué la crítica”. Salón de 1846. Salones y otros escritos sobre arte, Ed. Visor, Madrid, 1996, p. 102.
28 Carta de Gustave Flaubert para Madame Roger des Genettes, 18 de abril de 1880, a propósito de uma discussão sobre 

Nana, de Emile Zola.
29 “Prólogo a la edición española”. Los gritos y los susurros. Op. cit. p. 18.
30 Utopía y desencanto. Op. cit.
31 Crítica y verdad, Ed. Siglo XXI, Buenos Aires, 1972.Publicações digitais
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Que a crítica cinematográfica atual (por volta de 2014) trabalhe levando em con-
sideração o eco dessas reflexões, compartilhando ou ampliando elas para atualizá-las ou 
enriquecê-las com novos horizontes de liberdade e de diálogo; isso seria, para o autor 
destas linhas, uma tarefa fundamental do trabalho democrático, um compromisso es-
sencial com a luta por conquistar espaços mais amplos para a pluralidade e para a inova-
ção criativa, tanto no âmbito do cinema como no campo da crítica cultural.

Francisco Calvo Serraller: “Uma boa crítica de arte é aquela que acende e 
estimula a capacidade crítica do leitor, tanto no tocante à obra de arte ava-
liada como, obviamente, no tocante à forma com que o crítico a avalia”.
Umberto Eco: “A verdadeira crítica é aquela que ri por último, porque 
deixa cada um com seu próprio prazer, mas explica todo prazer”32.

32 “Sobre el estilo”, Op. cit., p. 178.


