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Resumo 

Falar de um cinema latinoamericano pode soar de maneira generalizante e homogênea, mas 

que compreende um vasto conjunto de cinematografias tão diversas quanto assimétricas e 

que possuem afinidades tão grandes quanto as suas diferenças. A história da América Latina 

fornece um substrato identitário compartilhado entre os seus países, desde o passado 

colonial e a origem de culturas e línguas muito semelhantes entre si, articuladas por seus 

projetos nacionais e por suas representações de seus simbolismos e de suas paisagens em 

suas cinematografias nacionais. Torna-se necessária uma discussão sobre a economia 

criativa e a implementação de políticas culturais nacionais considerando a associação entre a 

aplicação tecnológica e o capital intelectual no campo audiovisual (compreendendo as 

cinematografias latino-americanas) e como esta associação pode constituir uma importante 

fonte de riqueza e contribuição para um crescimento sustentável e cumulativo para a região 

além da afirmação das identidades nacionais. 
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Abstract 

To talk about a Latin American cinema can sound generic and homogeneous, but it 

encompasses a vast set of movies both diverse and asymmetrical which have as many 

affinities as differences. Latin America history has an identity substrate shared among its 

countries, from the colonial past and the origin of cultures and very similar languages, 

articulated by their national projects and their representations of their symbolisms and of 

their landscapes in the national cinemas. It’s necessary a discussion on the creative economy 

and the implementation of national cultural policies taking into account the association 

between technological application and the intellectual capital in the audiovisual field 

(including the cinemas) and how this association can constitute an important source of 

wealth and contribution for a sustainable and cumulative growth for the region beyond the 

affirmation of the national identities. 
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As cinematografias latino-americanas e sua articulação com a indústria cultural 

Nas próximas décadas do século XXI, as maiores atividades econômicas estarão 

relacionadas às indústrias culturais e à comunicação. Procurando antecipar-se a essa 

megatendência econômica, alguns países já estão ocupando espaços vitais na circulação 

nacional e internacional de bens culturais. Jom Tob Azulay destaca que na França, das dez 

maiores indústrias, seis são culturais; na Inglaterra, das dez maiores indústrias, cinco delas 

são culturais (MELEIRO, 2007, p. 67). Nos EUA, enquanto a maior receita direta provém da 

indústria bélica, a segunda vem da indústria audiovisual, dos filmes que ocupam 80% do 

mercado consumidor de cinema em todo o mundo. Dentro dessa perspectiva, o audiovisual 

posiciona-se nos dias de hoje como a mais importante indústria cultural. 

É preciso lembrar que a indústria cultural, os meios de comunicação e a cultura de 

massa surgiram como funções do fenômeno da industrialização. Não se pode pensar que 

estes conceitos pudessem existir plenamente em outras épocas e períodos históricos. Sem a 

Revolução Industrial não se podia pensar em indústria cultural, embora a primeira seja uma 

condição básica, mas não suficiente para a realização da segunda. Até mesmo porque, para 

haver consumo de bens (e em particular, de bens culturais) é necessário existir uma 

economia de mercado e condições que possibilitem o acesso bem amplo aos bens culturais. 

Foi, portanto, a industrialização que possibilitou o surgimento dessas características 

marcantes de uma sociedade de consumo ou capitalista onde começou a surgir uma cultura 

de massa. Em sociedades em que a produção alcançou a possibilidade de realizar a produção 

e reprodução de bens simbólicos, de formas padronizadas, para atender as necessidades e 

gostos médios de amplas faixas de mercado que é composto por um público que vai sendo 

condicionado a consumir sem muitos questionamentos e críticas. 

Os meios de comunicação e as indústrias culturais na América Latina do início do 

século XXI articulam a difusão da cultura em sentido mais amplo, das artes, da literatura, da 

música e do artesanato abarcando os fenômenos denominados de “patrimônio intangível”, ou 

seja, religião, gastronomia, rituais, entre outros. O papel desses meios de comunicação e 

das indústrias culturais possui um forte impacto nas configurações sociais na América Latina 

(e em todo o mundo) tornando-se poderosos agentes catalisadores de identidades coletivas 

ao longo do século XX. Se considerarmos o desenvolvimento da tecnologia digital com a 

televisão, com a internet e demais meios de comunicações que alcançam os indivíduos de 

forma cada vez mais isolada (MP3, ipods, celulares entre outros), os meios de comunicação 

articulados pelas indústrias culturais potencializam as suas funções na intervenção das 

identidades coletivas, atuando nas configurações das relações sociais. 

As novas tecnologias digitais de produção e exibição audiovisuais possibilitaram o 

aumento da produção/oferta de amplo espectro de produtos audiovisuais e do próprio 

consumo, de forma digitalizada e informatizada, via satélite. Os efeitos da globalização na 

produção e difusão da cultura em meio à crise dos anos 1990 já delineavam um foco de 

preocupações bem nítido para Abdel Guerere, Secretário Executivo da Conferência das 

Autoridades da Cinematografia Iberoamericana/CAACI, destacou a receptividade da própria 

humanidade aos meios audiovisuais e pela maior preocupação de seus efeitos sobre as 

gerações futuras: 
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Todo este interesse da sociedade pelos meios de comunicação pelos meios audiovisuais se 
justifica por uma preocupação diante do impacto que o cinema e a televisão têm 
fundamentalmente sobre nossos filhos e adolescentes (...) Há assim vários aspectos que 
conjugar e harmonizar: o cinema e a televisão como elementos educadores e determinadores 
de comportamentos; o audiovisual como arte; o audiovisual como agente publicitário poderoso 
e como negócio de alto impacto econômico.(MELEIRO, 2007, p. 69)1

 

Se considerarmos a produção cinematográfica latino-americana de 1930 até 2000, 

observamos a realização de 12.500 filmes produzidos em toda a região. Desse total, 5.500 

correspondem ao México (com 44%), 3.000 ao Brasil (com 24%) e 2.500 a Argentina 

(20%), restando os demais 1.500 filmes (12% do total) para os demais países da América 

Latina (MELEIRO, 2007, p. 25).2 A importância da indústria do audiovisual para a formação 

das identidades coletivas é fundamental. 

Para a América Latina, em geral, a aproximação entre suas cinematografias se deve 

ao fato dos países da região possuírem características relativamente semelhantes quanto ao 

idioma, cultura, religião, memória histórica e, até mesmo, projetos de integração que 

evidenciam certa vantagem sobre outras regiões no mundo para a realização de um 

intercâmbio de produtos culturais e audiovisuais. Os cineastas latinoamericanos possuem, à 

sua disposição, possibilidades fornecidas pelas representações do imaginário coletivo de cada 

uma das comunidades que representam, podendo expressá-las criativamente através de 

suas obras cinematográficas.  

Em termos de consumo das obras cinematográficas, nos últimos anos têm se 

observado um crescimento por parte de setores sociais médios e médio-altos em certas 

regiões da América Latina. Porém, as desigualdades regionais ensejam uma dimensão 

econômica comparativa no que tange também à cultura. A oferta de filmes é entre 300 e 400 

vezes maior nas televisões do que nas salas tradicionais, estimando-se um consumo 

televisivo de 2-3 horas diárias em média, por pessoa maior de 5 anos, equivalente a cerca 

de 700 horas por pessoa/ano e um consumo cinematográfico que não chega a 90 minutos 

por pessoa/ano no conjunto da região (MELEIRO, 2007, p. 33).3 Desde meados da década de 

1990, os investimentos aplicados na criação de modernos complexos de multissalas 

elevaram o número total de salas da região para, aproximadamente, 8 e 9 mil, quase 

dobrando o número de salas existentes nas décadas de 1980 e 1990.   

Quanto aos ingressos vendidos, observa-se para 1996 uma cifra aproximada de 450 

milhões de dólares contra um bilhão na década anterior. Nos últimos anos, a criação das 

multissalas permitiu um crescimento do número de espectadores de 1996 a 2005 entre 350 

e 450 milhões de ingressos para o último ano, sendo que 83% do total corresponde 

                                                           
 
1 Arte, publicidade e economia articulam-se na constituição da economia criativa. 
 
2 Interessante observar que essa produção cinematográfica somada aparece nos 3 países 

latino-americanos que são responsáveis por mais de 70% do PIB da região e, historicamente, neles a 
atividade  industrial, de forma geral, surgiu na mesma época, ou seja, a partir da década de 1890. 

 
3 As formas de difusão de filmes alteraram a forma de recepção dos espectadores invadindo o 

espaço privado, surpreendendo o espectador em condições de percepção e sentidos mais relaxados. 
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praticamente a três países, México, Brasil e Argentina, percentual que também se realizou na 

distribuição das arrecadações, em 2005, em torno de mais de um bilhão de dólares. 

As tentativas de integração das cinematografias da América Latina se fizeram 

inúmeras em diversas declarações e acordos assinados entre os países da região ao longo de 

mais de seis décadas. O ponto de partida remonta a celebração do Congresso hispano-

americano realizado em Madri, em 1931, em que se discutiu alguma cooperação entre as 

indústrias mais desenvolvidas do setor. Mas foi em novembro de 1989, em Caracas, que 

órgãos oficiais do cinema ibero-americano assinaram acordos de integração, co-produção, 

criação de um mercado comum e da CACI (atualmente, CAACI - Conferência das Autoridades 

da Cinematografia Iberoamericana). 

 

 

A economia criativa 

Segundo dados da UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development, 

realizado entre 3 e 18 de junho de 2004 em São Paulo), as indústrias criativas constituem 

hoje um setor que responde por mais de 7% do PIBM (Produto Interno Bruto Mundial) e as 

estimativas apontam para um crescimento de 10% ao ano, em média, em um futuro 

próximo. A despeito de suas ricas heranças culturais e de inesgotáveis talentos, a maioria 

dos ditos países em desenvolvimento ainda ocupa uma posição marginal neste setor. Esta 

posição marginal é conseqüência da combinação entre a pouca atenção dada ao setor por 

políticas culturais internas e as debilidades estruturais e sistêmicas globais, somando-se o 

fato de que a estas indústrias ainda são constantemente associadas a fatores tais como a 

insegurança no emprego, o baixo valor agregado e os reduzidos lucros na exportação. Este 

setor carece de modernização e investimentos no fortalecimento das capacidades locais com 

o objetivo de dar um impulso na geração de receita possibilitando, desta forma, a redução da 

pobreza e das desigualdades sociais. É bem possível que, com efetivos estímulos tais fontes 

de criatividade possam vir a gerar novas oportunidades para os países em desenvolvimento, 

dando um salto para novas áreas de produção de riquezas. A economia criativa constitui-se 

numa combinação entre o mundo das artes, dos negócios e da tecnologia, numa associação 

entre a aplicação tecnológica, o capital intelectual e cultural constituindo a principal fonte de 

riqueza deste setor. Portanto, para que haja resultados significativos e uma contribuição 

para a geração de novas oportunidades de desenvolvimento, a natureza específica da 

economia criativa deve ser considerada no momento de elaboração das políticas culturais. 

Devem ser considerados os princípios administrativos e empresariais particulares da área, as 

formas de regulamentação da propriedade intelectual, a circulação e o acesso aos produtos 

culturais para a formação de mercados, assim como formas mais efetivas para a elaboração 

de políticas no tratamento do ativo cultural e sua natureza intangível para isso tendo que 

considerar as características distintas de políticas que se destinam às indústrias tradicionais.  

A associação entre a aplicação de tecnologias e o capital intelectual representa a 

força motriz do setor, não podendo ser esquecido o tratamento do capital cultural da 

sociedade. O crescimento sustentável do setor só pode ocorrer com investimentos maiores 

na economia criativa. Os estudos da UNCTAD apontam que o maior crescimento acontece 
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nas indústrias tecnológicas, como na programação de softwares e videogames enquanto o 

mais baixo ocorre na música e no cinema. Entretanto, esta produção está submetida a um 

alto grau de incerteza devido à mutação dos gostos e preferências culturais. Esta incerteza 

faz aumentar os esforços para a coleta de dados, pesquisa e modelação/modulação dos 

gostos o que significa mais investimentos na área. No curso do tempo, as taxas de 

crescimento variam bastante entre diferentes países. A questão principal que surge é a que 

países com indústrias culturais e criativas avançadas, com uma tradição nas indústrias 

culturais, enfrentam diferenças entre si em suas taxas de crescimento enquanto países em 

desenvolvimento ou emergentes ainda não consideraram firmemente estas possibilidades na 

incorporação desses conceitos da economia criativa, em expansão nos países avançados. A 

América Latina e, em particular, o Brasil, com um elevado potencial de desenvolvimento 

econômico e cultural não podem deixar de lado políticas culturais que se articulem com a 

economia da cultura que podem contribuir para a redução das desigualdades sociais. 

 

 

Cinema, história e sistemas de representação cultural 

A história, por sua vez, pode realizar uma abordagem junto ao cinema que pode 

contribuir para tal discussão. A relação entre cinema e história inscreve-se no eixo temático 

cultura e política. Qual seria o papel da análise do espaço cultural para a história? Construir a 

história a partir dos processos culturais implica em entender a articulação das práticas de 

comunicação com os movimentos sociais. No período em questão, a importância do cinema 

como meio de comunicação se situa na contribuição para uma articulação das demandas 

sociais com as manifestações populares.  

Segundo Edgar Morin, o cinema foi o meio de comunicação que mais estruturou a 

cultura de massa (MARTÍN-BARBERO, 2003, p. 243)4, de seu aparecimento até 1950. Com 

certeza ele afirma isto pelo fato de que a razão do sucesso do cinema entre as camadas 

populares repousa na possibilidade de experimentar, de vivenciar novos hábitos e também 

de reforçar códigos de costumes dramatizados com vozes que o público gostaria de ter e 

ouvir, possibilidade esta que o cinema passou a oferecer. O público não só ia ao cinema para 

sonhar e se divertir, mas também para aprender. Sobre a questão do entretenimento 

através dos meios de comunicação de massa, Adorno nos fala que: 

A diversão é o prolongamento do trabalho sob o capitalismo tardio. Ela é procurada pelos que 
querem se subtrair aos processos de trabalho mecanizado, para que estejam de novo em 
condições de enfrentá-lo. Mas, ao mesmo tempo, a mecanização adquiriu tanto poder sobre o 
homem em seu tempo de lazer e sobre sua felicidade, determinada integralmente pela 
fabricação dos produtos de divertimento, que ele apenas pode captar as cópias e as 
reproduções do próprio processo de trabalho. O pretenso conteúdo é só mais uma pálida 
fachada; aquilo que se imprime é a sucessão automática de operações reguladas. Do processo 
de trabalho na fábrica e no escritório só se pode fugir adequando-se a ele mesmo no ócio. 
Disso sofre incuravelmente toda a diversão (ADORNO, 2002, p. 33.).5  

                                                           
 
4 Edgar Morin afirma isso porque o cinema, para constituir sua linguagem própria, foi o primeiro 

meio de comunicação que teve a possibilidade de assimilar na primeira metade do século XX todas as 
linguagens antecedentes articulando as representações da cultura de massa e projetando-as na tela. 

 
5 O espaço do ócio e do lazer se constitui no espaço de renovação das condições mentais do 

trabalhador para o trabalho. Entre a década de 1950 e a década de 1970, as observações sociológicas 
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Através de dispositivos de identificação, o público foi se reconhecendo, almejando 

novos tipos de comportamento, novos hábitos e projetando os seus desejos na tela 

cinematográfica. A busca de novas identidades fazia parte de todo um processo de 

transformações de uma sociedade que vivia o impacto da modernidade e se preparava para 

sua inserção no capitalismo tardio. A impressão de realidade produzida pelo cinema 

provocava a materialização do imaginário em uma visão do real com a qual as massas se 

identificavam. O cinema passava a mediar a constituição de uma nova experiência popular 

urbana, para além do seu conteúdo reacionário e esquematização de sua forma, pelo fato de 

ligar-se às suas questões por representá-las visualmente. Ao permitir que o povo se visse e 

se identificasse com temas e objetos do cotidiano em seu país, o cinema nacionalizava seu 

povo. Nacionalizava não no sentido de uma concessão da nacionalidade, mas ao nível da 

percepção, do sentir. 

Essa possibilidade de experimentar não era apenas um puro fato psíquico, e sim o 

resultado do encontro da vivência cultural coletiva gerada por uma conjuntura de 

transformações que a América Latina, e em particular o Brasil, vivia com a mediação do 

cinema que materializava as diversas visões do real social. Este é o ponto que mais interessa 

para entendermos o papel do cinema na constituição do massivo: o modo pelo qual a 

maioria dos espectadores desse cinema o recebeu. 

De acordo com Stuart Hall, se a nação não é apenas uma entidade política, mas algo 

que produz sentidos, ou seja, um sistema de representação cultural, as pessoas que 

participam de uma idéia de nação aceitam a representação da nação tal qual ela é 

apresentada em suas diversas formas na sua cultura nacional (HALL, 1998, p. 49). As 

culturas nacionais são formas da modernidade que visam canalizar as diferenças regionais e 

étnicas para um esforço de modernização através do estabelecimento de padrões de 

alfabetização universais, adoção de uma língua vernacular como o meio dominante de 

comunicação em uma nação, dando forma mais homogênea à cultura, sustentando um 

sistema educacional nacional. A cultura nacional se tornaria num dispositivo de modernidade 

enquanto discurso que seria um modo de construir sentidos que influenciariam e 

organizariam tanto nossas ações quanto as concepções que possuímos de nós mesmos, ou 

seja, nossa autoconsciência. As culturas nacionais, ao produzirem sentidos com os quais nos 

identificamos, contribuem para a construção de identidades. 

O cinema não registra nem reflete a realidade exatamente como ela é. Como 

qualquer outro meio de representação, o cinema apresenta construções e “reapresentações” 

(como que “remakes” cinematográficos) de seus quadros da realidade por meio de códigos, 

convenções, mitos e ideologias de uma dada cultura em que os filmes são produzidos, assim 

como por meio de práticas significadoras particulares desse mesmo meio de comunicação. 

Se o cinema atua sobre os sistemas de significado da cultura (renovando-os, reproduzindo-

os ou analisando-os), ele também resulta de uma produção realizada por esses mesmos 

sistemas de significado.  

                                                                                                                                                                          
sobre o lazer ou o tempo livre estenderam-se e aprofundaram-se nas sociedades industriais avançadas 
tanto em sociedades de tipo capitalista como também de tipo socialista. Ver DUMAZEDIER, 1999. 
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O cineasta, num papel análogo do romancista ou contador de histórias, utiliza as 

convenções e códigos representacionais disponíveis na cultura para contar a sua história 

buscando transmitir para o espectador, através de novas formas de abordagem (das 

linguagens cinematográficas), temas que são familiares e universais ao espectador, 

motivando-o a uma reflexão que pode ser mais ou menos profunda. 

A identificação com a nação desperta geralmente uma expectativa de pertencer a 

uma união que possibilita realizar algo que o indivíduo não conseguiria realizar sozinho, 

como que numa fantasia de potência. A identificação com a nação também pode ser fonte de 

orgulho e prazer. Eventos esportivos, comemorações nacionais ou feriados são rituais 

importantes e gratificantes de participação cultural. Rituais esses que evidenciam certas 

referências históricas que possibilitam as identificações com o conceito de nação de forma 

arbitrária. O conceito de nação resulta numa comunidade política imaginada, imaginada 

como implicitamente limitada e soberana (ANDERSON, 1989, p. 14). O ato de imaginar a 

nação complementa o fato de que um membro de determinada nação jamais conhecerá os 

demais membros componentes da mesma nação, considerando que esta comunidade se 

desenvolveu a tal ponto que seus membros não podem mais se conhecer face a face. E, 

segundo Renan, a essência de uma nação se forma a partir do fato de que os indivíduos 

tenham muitas coisas em comum e, ao mesmo tempo, que todos tenham esquecido muitas 

coisas (ANDERSON, 1989, p. 14). A idéia de nação pode agir nos níveis mais básicos de 

significado e discurso, tornando-se um conjunto soberano de prioridades que define o que é 

aceitável em termos sociais ou não, assim como os níveis de normalidade em termos 

culturais, o que é ser brasileiro ou não.  

As comunidades não devem ser distinguidas por sua falsidade ou autenticidade, mas 

pelo estilo em que são imaginadas. E este estilo pode ser chamado de cultura nacional. A 

nação é imaginada como limitada, pois ela possui fronteiras, mesmo sendo elásticas, que se 

estabelecem diante de outras nações. Sendo assim, nenhuma nação possui uma extensão 

maior do que a própria humanidade. A existência da própria humanidade (com suas 

diferenças) limita a existência das nações.  

A nação é imaginada como soberana sendo isto um legado do advento da 

modernidade e do Estado soberano. Numa época em que o saber ilustrado ao sabor das 

Revoluções dos séculos XVIII e XIX, ajudava a desfazer todas as justificativas da 

legitimidade de reinos divinamente instituídos, assim como destruía as bases de sociedades 

fundamentadas em posições estáticas, absolutas e barreiras sociais consideradas 

intransponíveis. A modernidade trazia a pluralidade viva com todos os seus possíveis 

conflitos. O Estado soberano passava a ser o símbolo do livre exercício dessas diferenças, 

não podendo, por princípio, oprimir o indivíduo. 

A nação também é imaginada como comunidade, pois a nação é sempre concebida 

como um companheirismo profundo e horizontal, ainda que pesem as desigualdades sociais 

e as condições de exploração de determinadas classes sobre outras. Apesar das diferenças, é 

esse caráter subjetivo que possibilita a coesão social da comunidade imaginada através de 

um sentimento de pertencimento coletivo. 
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A identificação com a nação, portanto, seria um pré-requisito essencial para o poder 

político, sendo a idéia de nação manipulada para se obter e manter a hegemonia. Logo, a 

regulamentação e o controle das definições de arte, literatura e da indústria cinematográfica 

nacional são também hegemônicos, observando que a regra na produção simbólica atua no 

sentido de restringir e limitar a proliferação de representações da nação, pois sem controle 

podem ser multiplicadas diferentes definições de nação. Ao serem produzidas diversas 

representações de nação, elas podem ser articuladas de maneira a possuírem status com 

significados variados, construindo identificações com nações diferentes, porém articuladas 

dentro de um sistema cultural mais amplo (TURNER, 1997, p. 133).  

Para evitar ameaças ao status quo dominante, as instituições culturais, privadas ou 

estatais, podem tentar restringir, limitar ou controlar a multiplicidade de representações 

culturais. No campo cinematográfico, isso pode ser feito através do trabalho da crítica, dos 

gêneros, por exemplo. Assim, com uma oferta variada de expressões culturais, no que tange 

ao cinema, pode parecer que a produção cinematográfica atinge, “democraticamente”, os 

diversos níveis sociais aplacando qualquer nível de resistência ou insatisfação das massas 

com os grupos dominantes, articulando os níveis de participação dos diversos grupos que 

compõem a nação até mesmo através de uma linguagem de mercado. Em verdade, se 

observarmos o gênero como um meio que busca popularizar a arte cinematográfica, ou seja, 

torna o cinema uma forma de arte popular, as convenções de cada gênero são conhecidas e 

reconhecidas pelo público na medida em que ele assiste aos filmes. Um filme de gênero 

depende de uma combinação de novidade e familiaridade e o reconhecimento por parte do 

público espectador já se torna, por si só, prazer estético (RAMOS, 2005, p. 315).6 Quando as 

convenções de determinado gênero ficam por demais familiares ao público, é bem possível 

que ele comece a perder o interesse. Nesse momento, as novidades devem ser 

implementadas de forma a manter o gênero atrativo ao público como se ele passasse por 

uma modernização. 

Como quaisquer outras representações ideológicas, as representações da nação não 

são fixas ou constantes. Tal é a importância cultural e política dessas representações que 

elas passam a ser alvo de intensa competição entre diversos grupos sociais. O controle da 

agenda representacional para a nação significa conquistar um poder sobre a visão que os 

indivíduos possuem de si e uns dos outros. Assim, na América Latina, de maneira geral e, no 

Brasil em particular, entre os anos 50 e 60, é compreensível que a forte presença de filmes 

estrangeiros, notadamente os norte-americanos, no mercado nacional, fosse uma crescente 

preocupação entre grupos nacionalistas, pois poderia ameaçar a coerência da compreensão 

desse mundo (ou nação) por parte do indivíduo. Claro está que entre os produtores, 

distribuidores e exibidores oscilam interesses que variam entre a articulação com as 

empresas cinematográficas estrangeiras e os interesses ditos nacionais. 

                                                           
 
6 Ver também EAGLETON, 1993. Eagleton destaca que nos debates contemporâneos sobre a 

modernidade, o modernismo e a pós-modernidade, a “cultura” parece ser a categoria-chave para a 
análise e a compreensão da sociedade capitalista tardia e afirma que a construção da noção moderna do 
estético é inseparável da construção das formas ideológicas dominantes da sociedade de classes 
moderna e, na verdade, de todo um novo formato da subjetividade apropriado a esta ordem social. 
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Marc Ferro nos afirma que “hoje, mais do que nunca, a história é uma disputa” 

(FERRO, 1989, p. 1). Se a difusão do saber histórico (e até mesmo o saber pseudo-histórico) 

se amplia através dos meios de comunicação como o cinema e a televisão, então retomamos 

a questão primordial: quem conta a história? Realmente, neste sentido, Ferro está correto ao 

dizer que a história é vigiada pelo Estado, pelos grandes meios de comunicação, pela Igreja 

Católica, por partidos políticos, associações classistas e as camadas populares. Todos os 

setores da sociedade, de alguma maneira, exercem a censura e a autocensura das 

representações de seus valores, de suas idéias, das relações sociais, como que de forma 

corporativa. Uma importante questão se coloca: que representações se afirmam no 

imaginário coletivo? Que interesses se chocam? Quem obtém a hegemonia? 

A hegemonia é um processo em que os membros de uma sociedade são levados à 

subordinação por meios persuasivos, abdicando de certos valores culturais em favor de 

outros, dominantes e representados como homogêneos e universais dentro da sociedade, 

como valores comuns aos diversos setores sociais, apagando toda e qualquer diferença. As 

maneiras de persuasão se manifestam através de ideologias em oferta, configurando uma 

disputa entre setores dominantes pela hegemonia ideológica. Os meios de comunicação 

contribuem sobremaneira na construção de certas imagens/representações projetando 

identificações dentro da sociedade, cada um desses meios através de uma mediação 

específica. 

O século XX certamente pode ser conhecido como sendo o século da imagem em 

movimento. A sociedade do século XX não pôde ignorar o impacto causado pela criação e 

difusão do cinema. Representando imagens em movimento, o cinema é um dos meios de 

comunicação que mais difundiu imagens entre milhões de pessoas no século XX. Como 

objeto e produto industrial, principalmente devido à sua reprodutibilidade técnica e 

destinação às massas, o cinema causou uma revolução nas artes, da produção à difusão, 

dessacralizando a aura da obra de arte e difundindo-a na sociedade de massas. 

Através dele, as formas de representação ficam mais próximas da realidade, 

fundindo-se com a fantasia na ficção. A representação da imagem em movimento produz um 

efeito de realidade, mexendo com o imaginário de multidões que buscam um escapismo e, 

ao mesmo tempo, informações, contribuindo assim para a formação da opinião pública sobre 

fatos registrados pelas câmeras.  

No fim do século XIX, o operador de câmera polonês Boleslas Matuszewski, 

integrante da equipe dos irmãos Lumière, considerava o cinema como um olho da história, 

uma espécie de “testemunha ocular”, de caráter verídico e infalível. Esse valor que Boleslas 

Matuszewski atribuía ao cinema era devido ao predomínio da produção de documentários em 

sua época. De lá até os dias de hoje, o desenvolvimento da linguagem cinematográfica 

permitiu uma aparente fusão da realidade com a fantasia, criando uma ilusão bastante 

convincente para seus espectadores. Afinal, a distinção entre a ilusão e o real depende de 

como a produção de imagens cinematográficas chega à percepção do espectador, ou seja, 

através de certo modo de produção cinematográfico. 

A produção de imagens jamais é gratuita, já que as imagens, de qualquer natureza, 

sempre foram fabricadas para determinados usos, individuais ou coletivos, quanto mais a 
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produção de imagens cinematográficas realizadas em nível industrial, o que traz 

implicitamente uma complexa divisão de trabalho, cada vez mais desenvolvida e ampliada. A 

relação dessas imagens com as multidões de espectadores que as assistem, pode ser 

explicitada através da observação de que a razão essencial para a produção de imagens 

resulta da vinculação entre a imagem em geral com o domínio do simbólico, colocando-a 

numa situação de mediação entre o espectador e a realidade. No caso de um cinema 

nacional, as imagens veiculadas devem induzir o público espectador a identificações com 

temas eleitos como nacionais. 

 

 

Modernização e modernidade 

Para a América Latina, como já nos referimos antes, o processo de autonomização 

cultural não ocorreu como na Europa haja vistas as diferenças de experiências de 

modernização das duas regiões. Mesmo no chamado Terceiro Mundo, as desigualdades são 

enormes e ainda mais especificamente quando falamos em América Latina. O próprio 

conceito de modernismo, segundo Perry Anderson, não pode ser visto como atemporal, ele 

mesmo tendo que ser enquadrado numa concepção diferenciada de tempo histórico. Mesmo 

no mundo europeu ocidental, a difusão do modernismo foi desigual em termos geográficos, 

não gerando nenhuma atividade modernista como no caso da Inglaterra. Precursora da 

industrialização e do capitalismo, modelo hegemônico de modernização e desenvolvimento, 

não produziu nenhum movimento de tipo modernista nas primeiras décadas do século XX. 

Afirma Perry Anderson que os movimentos modernistas que surgiram na Europa continental 

ocorreram em sociedades de conjuntura complexa com a interseção de diferentes 

temporalidades históricas e não onde ocorriam transformações modernizadoras estruturais, 

como na Inglaterra (ANDERSON, 2002, p. 110). Essas conjunturas complexas advinham da 

conjunção de alguns fatores tais como um academicismo formalizado nas artes visuais e 

institucionalizado pelos Estados e sociedades onde predominavam classes aristocráticas ou 

proprietárias de terra, mesmo que superadas pelo desenvolvimento econômico, mas ainda 

possuindo poder político e cultural suficiente para imprimir o ritmo às questões culturais, o 

advento de tecnologias geradas pela Segunda Revolução Industrial e a proximidade do 

imaginário da revolução social que se manifestava em movimentos da Europa ocidental e da 

Revolução Russa. A persistência de elementos das velhas ordens e do sólido academicismo 

que as acompanhava acabou proporcionando um conjunto crítico de valores culturais que 

podiam tanto confrontar-se com as novas formas rebeldes de arte quanto se rearticular 

parcialmente através de um conjunto de códigos e recursos a partir dos quais intelectuais e 

artistas podiam se valer para resistir à ação corrosiva do mercado enquanto princípio 

organizador da cultura e da sociedade. As correntes artísticas e culturais que surgiam em 

meio ao processo de difusão da industrialização e da urbanização acabariam neutralizando o 

sentido material da modernização tecnológica abstraindo as técnicas e os artefatos das 

relações sociais de produção.  

Na América Latina, a cultura resultou do entrecruzamento de tradições indígenas 

(sobretudo nas áreas mesoamericana e andina devido ao enraizamento das culturas asteca, 
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maia e inca), da hispanidade colonial católica e das ações políticas do Estado em termos de 

educação e comunicação modernas. Apesar de posições elitistas de tentar isolar as tradições 

indígenas e de afro-descendentes nos setores ditos populares, buscando fornecer um perfil 

moderno à cultura de elite, desenvolveu-se uma mestiçagem interclassista gerando 

formações híbridas em todas as camadas sociais. Os impulsos renovadores de modernidade 

apresentaram maior eficácia junto aos grupos “cultos”, mesmo certas elites preservando o 

enraizamento das tradições hispânico-católicas e, em zonas rurais, também das tradições 

indígenas, como instrumentos justificadores de privilégios da antiga ordem desafiados pela 

expansão da cultura de massas. 

As elites dominantes dos países centrais, que mantinham o controle decisório dos 

rumos dessas sociedades, acreditavam de uma forma ou de outra, no curso das 

transformações que vinham se impondo como decorrência do processo de revolução 

industrial. As elites dominantes dos países periféricos latino-americanos buscavam se 

espelhar nos modelos de modernização que lhes eram oferecidos pelo mundo mais 

desenvolvido. Estes modelos não eram só econômicos, inserindo as diversas regiões do 

planeta na expansão do capitalismo. Eles transcendiam o econômico, eram modelos 

culturais, comportamentais, ideológicos que acabavam facilitando e favorecendo a expansão 

de um modo de vida, o capitalismo. 

Este processo de dependência cultural possibilitou, ao nível do imaginário e do 

consumo, que as elites dominantes criassem a ilusão de funcionarem como um 

prolongamento das elites metropolitanas (principalmente as da França em termos culturais), 

sempre tentando se nivelar a elas através do consumo e não da produção cultural, num 

verdadeiro processo de aculturação.  

Nesse sentido, a crítica cinematográfica num país dependente, num período em que 

ainda não existiam cursos universitários e escolas de cinema e que a produção 

cinematográfica ainda engatinhava para se consolidar, a maior parte dos críticos foi fornecida 

pelas revistas especializadas de cinema que começavam a surgir na década de 1920 ou por 

jornalistas que comentavam os filmes estrangeiros. Se considerarmos que o crítico nacional, 

ao comentar os filmes estrangeiros, revestia-se de uma alienação em relação ao contexto 

social, cultural e cinematográfico que gerou aquele filme, não pertencendo ao contexto que 

ele mesmo desconhecia, quase ou completamente, poder-se-ia esperar do mesmo a 

reprodução de uma perspectiva de abordagem dos filmes estrangeiros para satisfazer os 

interesses que sustentavam tais revistas especializadas como representantes dos setores 

distribuidores norte-americanos, como a Cinearte, que era mantida principalmente pelos 

anúncios das agências estrangeiras, sendo o seu principal papel o de divulgar o cinema 

norte-americano (RAMOS, 1990, p. 57). Esta crítica possuía uma função ideológica de 

confirmar junto aos leitores a ilusão de nivelamento das elites culturais brasileiras às elites 

culturais dos países capitalistas centrais. As reivindicações e exigências de medidas que 

viabilizassem a realização de um filme genuinamente nacional passavam por uma visão 

civilizatória e um projeto de país através da revista Cinearte: 

Um cinema que ensina o fraco a não respeitar o forte, o servo a não respeitar o patrão, que 
mostra caras sujas, barbas crescidas, aspectos sem higiene alguma, sordícies e um realismo 
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levado ao extremo, não é cinema. Imaginem um casal de jovens que vão assistir um filme 
norte-americano médio. Vêem lá um rapaz de cara limpa, bem barbeado, cabelos penteados, 
ágil, bom cavalheiro. E a moça bonitinha, corpo bem feito, rosto meigo, cabelos modernos, 
aspecto todo fotogênico. Depois há o cômico e o vilão que também são higiênicos e também 
distintos. E ainda há uma fazenda moderna, fotogênica, os subordinados se submetem aos 
seus superiores com alegria e com satisfação, e um ritmo que é o ritmo de vida de hoje, ágil, 
leve, moderno... O parzinho que assistir o filme comentará que já viu aquilo vinte vezes. Mas 
sobre seus corações que sonham, não cairá a penumbra de uma brutalidade chocante, de uma 
cara suja, de um aspecto que tira qualquer parcela de poesia e encantamento. Essa mocidade 
não pode aceitar essa arte que ensina a revolta, a falta de higiene, a luta e a eterna briga 
contra os que têm direito de mandar). [grifo meu] (RAMOS, 1990, p. 56-7).  

 

Dessa forma, podemos afirmar que os críticos isolavam o filme de sua situação 

histórica e passavam a avaliá-lo a partir de um ideal cinematográfico, um modelo, que 

dependeria de sua formação, de proveniência norte-americana ou européia, transpondo 

assim os ideais exteriores de modernidade para o Brasil. Através dessa crítica colonizada 

afirmava-se um gosto não questionado (por simbolizar o moderno), uma estética normativa 

que elegia um estilo cinematográfico como um ideal de verdadeiro cinema, ensinando o 

público de que a qualidade cinematográfica dependia da proximidade ou do afastamento do 

padrão estabelecido por essa crítica. Sem o perceber (talvez!), a dinâmica dessa crítica era 

inserida na divisão de trabalho da “verdadeira” indústria cinematográfica. A tendência geral 

da metodologia dos críticos, portanto, é o de passar a avaliar separadamente o filme em 

níveis diversos, classificatórios: fotografia, argumento, roteiro, interpretação dos atores, etc. 

A crítica passa a estender ao público a sua atitude em relação ao filme brasileiro, 

escamoteando a alienação do crítico e transplantando esta mesma alienação ao público, 

como se tanto o crítico quanto o público e o próprio filme não pertencessem ao contexto 

histórico e cultural gerador do filme criticado. O próprio processo histórico e cultural, à 

medida que avançava a experiência industrial cinematográfica brasileira acabaria 

pressionando esta crítica fazendo-a refletir sobre os embates no campo cinematográfico. 
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