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Resumo 

Propondo que as diversas formas de expressão compreendem um caráter 
sintomático com o momento sociocultural do período de suas produções, busca-se 
entender a dinâmica das relações humanas no cenário nacional vigente. Notado 
uma carência de análises sobre a produção cinematográfica contemporânea no 
Brasil, revela-se necessário assimilar melhor como os filmes refletem a fase em que 
vivemos dos pontos de vista estético e social. Assim, será investigada as relações 
humanas no cinema contemporâneo a partir da divisão de dois grupos de cineastas. 
O que tem uma produção mais extensa e de maior repercussão, composto por 
Bruno Barreto – O Que É Isso, Companheiro? (1997) e Flores Raras (2013) –, 
Fernando Meirelles – Domésticas (2001) e Cidade de Deus (2002) –, e Sérgio 
Rezende – Lamarca (1994) e Zuzu Angel (2006). E o que tem uma produção mais 
recente e propostas temáticas e/ou de linguagem inovadoras, são: Affonso Poyart – 
2 Coelhos (2011) –, Aly Muritiba – Para Minha Amada Morta (2015) –, e Pedro Morelli 
– Entre nós (2013). Quanto a análise fílmica, a metodologia proposta por Manuela 
Penafria mostra-se menos restritiva que os modelos atuais – análise textual, de 
conteúdo, poética, e da imagem e do som. Assim, optou-se pelo modelo de exame 
a partir de fotogramas. Por fim, as dinâmicas narrativas das obras em questão 
serão analisadas à luz das noções explicitadas por Zygmunt Bauman em seu livro 
"Modernidade Líquida". Uma vez que o autor aborda objetos da sociedade 
contemporânea. 
 
Palavras-chave: Cinema Nacional; Contemporaneidade; Relações Humanas; 
Modernidade Líquida. 
 

 

Introdução 

Esse projeto de pesquisa visa entender a sociedade brasileira dentro de um 

contexto histórico e cultural, por meio da formação de conhecimento sobre o 

cinema contemporâneo nacional. Partimos da premissa de que a arte imita a vida e 

a vida imita a arte. Assim, compreendemos que as questões de época são 

retratadas na arte e, mais especificamente, no cinema. Logo, há uma compreensão 
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mais apurada de seu tempo e sua visão de mundo. Ao longo das pesquisas iniciais 

para fundamentação deste projeto, foi possível notar a carência de análises sobre a 

produção cinematográfica contemporânea no Brasil. Assim, produzir e registrar 

conhecimento sobre o assunto mostra-se necessário para compreender melhor 

como os filmes refletem o momento em que vivemos dos pontos de vista estético e 

social. A busca pelo entendimento do que é Cinema de Autor torna esta pesquisa 

mais completa, pois, de modo geral, a autoria acrescenta detalhes estilísticos 

específicos e relevantes às obras, demonstrando uma visão de mundo 

personalizada. Cada diretor demonstra sua percepção de mundo e do contexto 

social em que vive pelo modo como apresentam as narrativas e os personagens dos 

filmes. 

 Em Deus e o Diabo na terra do sol  (1964), por exemplo, é possível notar 

que a ideologia nacionalista que vigorava na época reduz as relações humanas a 

personagens-síntese. Entende-se por personagem-síntese uma estrutura que abarca 

diversas características de tipos populares em um só personagem. Nota-se que isso 

ocorre porque os cineastas que integravam o Movimento do Cinema Novo 

acreditavam que deviam assumir um posicionamento político de crítica e 

enfrentamento perante as desigualdades sociais e a censura. Ao que parece o 

cinema contemporâneo nacional mudou o enfoque, deslocando sua atenção dos 

problemas sociais para discutir o indivíduo e as suas questões existenciais 

subjetivas. 

 Acreditamos que os diretores Sérgio Rezende, Bruno Barreto, Fernando 

Meirelles, Pedro Morelli, Afonso Poyart e Aly Muritiba fundam uma nova corrente 

cinematográfica que propõe novas questões temáticas e estéticas inovadoras. O 

Cinema de Retomada resgatou nos anos 1990 algumas temáticas propostas pelo 

Cinema Novo e pelo Cinema Marginal. Embora tenham existido inovações no âmbito 

da linguagem – o favela movie – percebe-se que as duas décadas que sucederam a 

Retomada foram um período de transição para a produção cinematográfica 

nacional. Neste contexto, estão inseridas algumas importantes produções dos 

diretores que pretendemos estudar. Mais recentemente, os filmes de gênero 

contrastam com a cinematografia nacional realizada entre os anos 1960 e os anos 

1990. Rezende, Barreto, Meirelles, Morelli, Poyart e Muritiba representam muito 

bem essa nova vertente da nossa cinematografia. Uma análise histórica preliminar 
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foi essencial para o sucesso da pesquisa até o momento, pois é necessário entender 

em que medida as questões políticas, sociais e culturais influenciaram as 

vanguardas do cinema brasileiro e, principalmente, compreender os fatores que 

levaram a uma mudança de perspectiva sobre o indivíduo nas narrativas 

cinematográficas contemporâneas. 

 Após a revisão bibliográfica inicial e a redação de um texto histórico que 

aborda as propostas temáticas e estéticas do cinema nacional em diferentes 

épocas, resolvemos centrar a pesquisa no estudo de algumas produções realizadas 

no final do século XX e no início do século XXI. Percebemos que algumas iniciativas 

mais recentes deram saltos qualitativos, quebrando paradigmas históricos que 

ainda prevaleciam no que diz respeito aos temas e personagens de filmes 

nacionais. Por meio da produção dos diretores citados, busca-se não apenas 

investigar as novas propostas estéticas presentes em suas produções, mas 

compreender como as personagens são construídas considerando o momento 

sociocultural brasileiro na virada do século XXI. Para tanto, é preciso considerar as 

transformações ocorridas nas relações humanas contemporâneas, principalmente 

em um momento no qual as relações são permeadas por novas técnicas e 

tecnologias que afetam profundamente o contato entre os indivíduos. 

 Rezende, Barreto e Meirelles produziram obras de grande repercussão no 

cenário brasileiro nas últimas duas décadas e possuem uma produção mais extensa. 

Escolhemos para cada um destes nomes um filme dos anos 1990 e um filme 

posterior à virada do século XXI. 

 No que diz respeito à Morelli, Poyart e Muritiba, contamos com uma 

produção cinematográfica reduzida. Elegemos, então, um filme da cada autor. A 

importância destas últimas obras é tão grande que não poderíamos descartá-las. 

Estes diretores foram escolhidos, pois algumas de suas obras propõem temas e\ou 

linguagens inovadoras, que contribuíram para um salto qualitativo no que diz 

respeito às produções cinematográficas nacionais. Os filmes escolhidos para análise 

neste projeto corroboraram fortemente para a quebra de alguns paradigmas 

herdados do Cinema Cinenovista e Marginal, especialmente pelo modo como 

abordam as relações humanas e a visão de mundo do indivíduo contemporâneo. 

 Assim, os conceitos discutidos por Zygmunt Bauman em seu livro 

Modernidade Líquida serão fundamentais para conduzir o debate sobre as relações 
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pessoais e sociais no mundo contemporâneo. Investigar a influência das políticas de 

produção e veiculação do audiovisual nacional no sucesso ou reconhecimento de 

um filme, verificando o impacto destas políticas na veiculação das produções 

cinematográficas em questão, produzir textos e artigos que discutam as questões 

levantadas e analisadas e participar de eventos acadêmicos, seminários e 

congressos sobre cinema, demonstrando o conhecimento produzido com a pesquisa 

são essenciais para uma fundamentação histórica e legal. 

 Inicialmente, foram visitados alguns acervos para a pesquisa teórica 

como os das Bibliotecas da ESPM, da PUC-Rio, da UFRJ, da UFF, da UERJ, do CCBB, 

da Biblioteca Nacional, do Museu da Imagem e do Som, do Instituto Moreira Sales, 

do Paço Imperial e do MAM-RJ. A consulta dos acervos de filmes do Museu da 

Imagem e do Som e do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro possibilitaram o 

acesso a obras que não são acessíveis por internet ou videolocadoras. 

 No projeto de pesquisa encaminhado à comissão avaliadora em 2015, foi 

proposto a realização de algumas entrevistas semiestruturadas. Porém, ao longo da 

pesquisa, foi possível perceber que para atingir os objetivos não era necessário a 

sistematização de dados a partir de entrevistas formais. Ademais, a metodologia de 

trabalho escolhida não exige a realização deste tipo de trabalho. Entretanto, é 

mais importante realizar conversas informais com conhecedores de cinema e 

produção audiovisual para obter dicas de bibliografia, possibilitar o surgimento de 

novas questões que enriqueçam o trabalho e, principalmente, para instigar o 

pensamento crítico acerca do objeto de pesquisa. Por este motivo, o pesquisador 

graduando conversou com os professores Marcus Tavares, Rico Cavalcanti, Rodrigo 

Fonseca – professor de História do Cinema na Academia Internacional de Cinema – e 

a professora Michele Vieira da ESPM que abordou os conceitos de Bauman. A partir 

dos assuntos discutidos com estes especialistas e dos encontros com a orientadora 

Viviane Merlino, houve a oportunidade de refinar e revisar a proposta de projeto 

tornando-a mais objetiva e consistente. 

 

Metodologia 

No que diz respeito à metodologia mais adequada para o estudo de casos, julgamos 

que o artigo “Análise de Filmes – conceitos e metodologias”, de Manuela Penafria, 

apresenta uma proposta metodológica que responde perfeitamente aos objetivos 
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da pesquisa. Neste texto, em linhas gerais, a autora enuncia as quatro principais 

metodologias de análises fílmicas e as questiona, propondo um novo modelo. 

(PENAFRIA, 2009). 

 Manuela Penafria acredita, entretanto, que as análises citadas podem 

ser restritivas. Para superar essa possível limitação, a autora sugere duas novas 

abordagens. A primeira, a análise interna, centra-se no filme enquanto obra 

individual. Procura identificar o estilo do realizador. A segunda, a análise externa, 

considera o contexto social, cultural, político, econômico e tecnológico que 

resultou no filme. Acreditamos que a segunda abordagem responde melhor à esta 

proposta de pesquisa. 

 Como método, a autora sugere a seleção de fotogramas, pois esse 

procedimento age como suporte para exemplificações. Penafria desenvolve 

inclusive um roteiro de trabalho para garantir a qualidade no processo de análise: 

Suponhamos que foram retirados quatro fotogramas de um filme e 

que a numeração é: 1(1); 1(1); 2(2); 3(3); 4(0). Esta numeração 

significa o seguinte: os dois primeiros fotogramas foram retirados do 

mesmo plano (nos casos de planos-sequência pode ser útil retirar mais 

que um fotograma). 2(2) é um fotograma de um outro plano que se 

encontra em termos de montagem imediatamente a seguir ao plano 

1(1). 3(3) é um fotograma de um plano diferente dos anteriores, mas 

na montagem vem imediatamente a seguir ao plano a que 

corresponde o fotograma 2 (2). O fotograma 4(0) diz respeito a um 

plano diferente dos anteriores e na montagem não se encontra 

imediatamente a seguir a 3(3). 

(PENAFRIA, 2009, p. 7) 

 Além da seleção dos fotogramas, a autora propõe uma estrutura para 

organizar os dados produzidos na análise fílmica. Em sua proposta, Penafria 

ressalta a importância de seguir o seguinte passo-a-passo para atingir um resultado 

consistente ao final da pesquisa. 

i) Informações: Local em que devemos colocar os dados principais do filme (título, 

ano, país, etc.). 

ii) Dinâmica da Narrativa: Aqui, deve-se enunciar o critério para análise dos 

filmes. No caso, analisaremos os filmes contemporâneos propostos à luz dos 
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conceitos enunciados no livro Modernidade Líquida, de Zygmunt Bauman (BAUMAN, 

2001). Utilizaremos pelo menos um filme como estudo de caso para discutir cada 

um dos fundamentos enunciados pelo autor. Especificamente, pretendemos 

relacionar os conceitos de Bauman às seguintes produções cinematográficas: 

1. Emancipação: Os filmes Cidade de Deus (2002) e Domésticas (2001), de 

Fernando Meirelles, conferem a ideia de liberdade descrita pelo autor. Os 

personagens têm infindáveis alternativas de ação e são os únicos 

responsáveis por suas atitudes. 

2. Individualidade: Embora o filme Entre nós (2013), de Pedro Morelli, 

concentre-se no desenvolvimento de personagem, a trama discute a questão 

de autoria e referência. Conforme afirma Bauman; o princípio da 

individualidade diz respeito à busca pessoal por afirmação com base em 

exemplos e não em líderes. Dessa forma, autoria e referência mesclam-se. 

3. Tempo e Espaço: Este conceito se refere à decadência e esvaziamento do 

diálogo e negociação. Tal fenômeno ocorre devido à variedade de indivíduos 

que ocupam o mesmo espaço, ofuscando as personalidades. Sérgio Rezende, 

em Zuzu Angel (2006) e Lamarca (1994), critica esse esvaziamento durante o 

período de Ditadura Militar no Brasil. 

4. Trabalho: Embora os filmes Para minha amada morta (2015), de Aly 

Muritiba, e 2 Coelhos (2012), de Afonso Poyart, não debatam sobre o 

trabalho propriamente, as obras dialogam com a incerteza de planejamentos 

a longo prazo na modernidade leve. Assim, quando os personagens 

enfrentam a perda de seus projetos, sufocam a insegurança com a satisfação 

instantânea. 

5. Comunidade: Em Flores Raras (2013) e O Que É Isso, Companheiro? (1997), 

de Bruno Barreto, há a figura do “cloakroom”, ou comunidade de carnaval, 

como na modernidade líquida. Os personagens reagem de acordo com cada 

ocasião e não condensam a sociabilidade, perpetuando, assim, a solidão. 

iii) Pontos de vista: Dentre os três sentidos propostos pela autora (visual/sonoro, 

narrativo e ideológico), escolhemos o último. A análise que privilegia o ponto de 

vista ideológico propõe a investigação da posição/ideologia/mensagem do 

filme/realizador a partir dos temas discutidos no filme. 
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iv) Cena principal do filme: Neste momento deve-se selecionar e decompor a cena 

principal do filme discutindo-a em profundidade. 

v) Conclusões: Por fim, interpreta-se o valor cinematográfico da obra a partir do 

espaço fílmico. 

 Devemos retificar as razões do uso do modelo metodológico da autora. 

Como mencionado, as quatro principais metodologias de análise fílmica podem ser 

limitantes. Elas acabam por destacar apenas um aspecto de um filme. Desse modo, 

o padrão sugerido por Penafria explora as diversas particularidades de uma obra, 

de seu realizador, ou do contexto social, cultural, político, econômico e 

tecnológico que resultou na película. Além disso, a seleção pelos quatro fotogramas 

de uma cena auxilia no feitio de um recorte mais preciso da narrativa. Permitindo 

evidenciar a presença dos conceitos de Bauman. 

 

Breve histórico sobre o cinema nacional 

Antes de analisar as obras propostas, compreender os fatores sociais e políticos que 

levaram a configurar o cenário atual mostra-se indispensável. Portanto, traçaremos 

uma breve trajetória do fazer cinematográfico no Brasil. As reflexões propostas no 

livro "Cinema brasileiro no século 21", de Franthiesco Ballerini, cumprem a função 

de eixo escolhido para essa tarefa. (BALLERINI, 2012). 

 Em 1898, acredita-se que o primeiro filme nacional tenha sido 

produzido. Em seus primeiros anos, as filmagens brasileiras limitavam-se a assuntos 

naturais. E com o aparecimento da ficção cinematográfica no surto de 1908, inicia-

se o primeiro grande ciclo de produção do país. A “belle époque” do cinema 

nacional se deu em virtude de vários fatores. A regularização da distribuição de 

energia elétrica no Rio de Janeiro possibilitou a ampliação das salas de cinema. 

Alianças entre produtores e exibidores nacionais garantiam espaço de tela para os 

filmes brasileiros. 

 O fim da era de ouro do cinema nacional é marcado pela formação do 

mercado internacional. Após a Primeira Guerra Mundial, Hollywood se organiza 

mundialmente e desestrutura os três vértices – produção, distribuição e exibição – 

do cinema de vários países. 

 Fundada no Rio de Janeiro, em 1941, a Atlântida se caracterizava pela 

produção de chanchadas. Artistas como Oscarito, Grande Otelo e Dercy Gonçalves 
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protagonizavam os longas. Também parodiavam filmes estrangeiros, 

principalmente americanos. Além da formação de público, foi durante o período de 

atuação da Atlântida que se dominou os três vértices do cinema – feito raro na 

história do cinema nacional. O acionista majoritário, Luiz Severiano Ribeiro Jr., 

beneficiou-se de uma das primeiras leis de reserva de mercado para o cinema 

nacional – implementada durante o Estado Novo – e foi capaz de produzir (com 

baixo custo) as chanchadas, distribuir e exibir. 

 As rápidas mudanças no país e sociedade, a industrialização acelerada e 

a rápida urbanização fizeram das chanchadas anacrônicas, assim, seu tom cômico 

foi se esvaindo ao passar dos anos. Junto a grande novidade dos anos 1950 – a 

televisão –, a Atlântida se extingue. 

 Enquanto a Atlântida agonizava, em São Bernardo dos Campos (Grande 

São Paulo), ocorre mais uma tentativa de se formar uma indústria cinematográfica 

no Brasil. O crescimento de São Paulo, no período pós Segunda Guerra, pedia uma 

atualização cultural. Assim, a Vera Cruz é formada com propósito de ser uma 

companhia sofisticada, moderna que fizesse filmes com a cara do Brasil. 

 Diferente da Atlântida, o modelo da Vera Cruz não era autossustentável. 

As produções pediam um grande investimento e não geravam retorno suficiente. 

Além de usar o modelo do star system, já falido em Hollywood, os distribuidores e 

exibidores, em sua maioria ligada aos estúdios de Hollywood, não viam garantia nas 

grandes produções da Vera Cruz. Os filmes estrangeiros já eram testados e 

aprovados, com qualidade similar ou superior. Nem mesmo seus grandes sucessos 

pouparam a companhia da falência. 

 O Cinema Novo surge como um projeto político que previa uma cultura 

audiovisual crítica e de conscientização. Formado por intelectuais militantes, sua 

influência pode ser vista em diversas áreas. Como na música, teatro, ciências 

sociais e literatura. 

 Buscava-se quebrar o mito da técnica e da burocracia da produção e 

mergulhar na realidade. Assim, influenciados pelo Neorrealismo italiano, põe-se 

uma câmera na mão e deixam-se os estúdios para levar às telas novos talentos e 

propostas revolucionárias. 
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 Embora a linguagem inovadora e temática do Cinema Novo tenham 

garantido prêmios internacionais, a ausência de leis que protegessem as indústrias 

nacionais, junto à censura impediu a continuidade do movimento. 

 Durante plena Ditadura Militar, surge mais um ciclo cinematográfico. 

Descendente do Cinema Novo, o Cinema Marginal rompe as ¨elucubrações 

intelectuais¨, responsáveis por filmes ininteligíveis, e atingi uma comunicação 

ativa com o grande público. (BALLERINI, 2012, p. 30).  

 Ao contrário de seu pai – o Cinema Novo concentrava suas obras no Rio –, 

o Cinema Marginal surge na Grande São Paulo. Mais especificamente, na Boca do 

Lixo. Assim, o lixo industrial se transforma em recurso narrativo e estético. O 

movimento também é responsável pela produção das ¨pornochanchadas¨, comédias 

eróticas de baixo custo. 

 Embora as pornochanchadas tenham sido responsáveis pela 

autossustentação do ciclo, condenou o cinema nacional a uma visão erótica e 

precária, sem qualidade na estética e linguagem. Só recentemente, essa imagem 

mudou. Com sucesso de filmes como Cidade de Deus (2002) e Tropa de elite 

(2007). 

 Na década de 1970, o Estado encontra uma forma de marcar presença no 

cinema nacional ao transferir as responsabilidades (cobrança de taxas dobre 

produções estrangeiras exibidas no país, incentivo de coproduções e prêmios de 

bilheterias) do antigo Instituto Nacional de Cinema a um novo órgão – a 

Embrafilme. 

 A empresa caracterizou-se pela pelo auge do marketshare até o novo 

século – 32% em 1982. (BALLERINI, 2012, p. 33). Além da perda de originalidade 

estética iniciada pelo Cinema Novo que estendeu-se no Cinema Marginal. Deve-se 

lembrar que a Embrafilme não financiou a Boca do Lixo 

 O aumento do preço dos ingressos, devido a imagem econômica do país, 

diminuiu a presença nas salas. Em conjunto com a má gestão administrativa da 

empresa (favoritismo de certos cineastas e falta de responsabilidade) formaram o 

cenário para a extinção da Embrafilme no início da década de 1990. 

 Com a política neoliberal do governo Collor, leis de incentivo à cultura e 

de proteção do mercado foram eliminadas. Em conjunto com a extinção de 

empresas e fundações públicas federais – como a Funarte, Fundação do Cinema 
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Brasileiro Embrafilme e Concine –, permitiu-se a permeação de produtos culturais 

estrangeiros. Assim, houve uma queda do público do cinema nacional. De 35% em 

1983 para, praticamente, 0% em 1993. 

 Embora haja discordância em relação a terminologia dessa fase, 

entenderemos por Retomada o sentimento de renascimento do cinema nacional. 

Uma vez que há uma rápida ampliação de produções brasileiras devido a 

implementação da Lei do Audiovisual e Lei Rouanet – que atuava por meio de 

patrocínios ou doações –, nos anos 1990, e o Funcine – que permitia uma carteira 

de investimentos para o investidor – e o Prêmio Adicional de Renda – que 

recompensava financeiramente produtoras, distribuidora e exibidoras –, ambos em 

2001. 

 A Lei do Audiovisual foi a principal ferramenta para captação de 

recursos. Ela proporcionava diminuição de impostos, retorno de 100% do 

investimento ao pagar o Imposto de Renda e, claro, divulgação de sua marca em 

um veículo de massa para as empresas que aplicassem em produções audiovisuais. 

A bilheteria acabou por tornar-se secundária, distanciando-se de um cinema 

nacional autossustentável. 

 Esses artifícios fizeram que a produção aumentasse. E, no mesmo ano, 

Carlota Joaquina, a Princesa do Brasil, de Carla Camurati, marca o solo fértil da 

Retomada. 

 A partir de então, a produção cinematográfica nacional passou a 

aumentar. Medidas tomadas no governo Fernando Henrique Cardoso permitiram um 

avanço no processo de financiamento. 

 No final dos anos 1990 e o começo dos anos 2000, a presença televisiva, 

na cinematografia nacional, expande-se. Em 1998, funda-se a Globo Filmes. Filmes 

da apresentadora Xuxa dominavam o mercado e O auto da Compadecida (2000) – 

lançado após a exibição da série de mesmo nome – alcançou elevados números de 

bilheteria. Embora a Globo Filmes tenha contribuído para formação de 

espectadores para o cinema nacional, ela concentrou o público e nunca tornou-se 

independente das majors norte-americanas. 

 A Retomada caracterizou-se por uma ampla produção cinematográfica, 

como poucas vezes vista. Embora a linguagem não fosse inovadora – seguia-se a 

linha ¨apresentação, confronto e solução¨ – sua revolução é a pluralidade temática 
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– circunscritos no debate de questões sociais. Desde filmes que tratam do sertão, 

como Baile perfumado (1997); representação histórica, como Lamarca (1994); o 

universo das favelas, como Cidade de Deus (2002); adaptações literárias, como O 

auto da Compadecida (2000); e violência, como Carandiru (2003). (BALLERINI, 

2012, p. 48). 

 No ensaio “As manifestações de 2013: revendo Doméstica, O Som ao 

Redor e Febre do Rato”, Cezar Migliorin destaca o caráter reativo do cinema 

brasileiro contemporâneo. O autor observa que nos primeiros anos da década de 

2010 houve uma mudança de perspectiva nos temas abordados pela filmografia 

nacional. (MIGLIORIN, Cezar; As manifestações de 2013: revendo Domésticas, O 

Som ao Redor e Febre do Rato. REVISTA GEMInIS, v. 2, p. 35-47, 2013). 

 Nas produções mais recentes e inovadoras, as questões sociais não são 

mais tratadas a partir de estereótipos que representam grandes grupos, pois seus 

criadores notam que a estrutura social é mais plural e complexa. Os filmes deste 

período trazem à luz pequenos grupos de indivíduos com necessidades particulares 

que precisam ser discutidas. Revelam também que a vida de uma só pessoa/ou 

personagem pode trazer à tona um universo de questões extremamente 

interessantes. 

 Na visão de Migliorin, a filmografia nacional antecipou algo que ficou 

patente nas manifestações sociais de 2013: a pluralidade de pensamentos e de 

necessidades dos diversos grupos que compõem a sociedade do Brasil 

contemporâneo. Neste sentido, os filmes Doméstica (2012), O Som ao Redor (2012) 

e Febre do Rato (2011), são exemplos de trabalhos que dão relevo às questões da 

subjetividade. Estas obras se tornaram importantes, na medida em que refletiram 

os problemas de seu tempo, libertando o cinema nacional de modelos já esgotados, 

tanto do ponto de vista temático, como estético. Abriram, assim, caminhos para 

uma nova geração de cineastas. 

 A partir de seis estudos de caso, analisaremos a produção 

cinematográfica brasileira dos últimos 20 anos. Discutiremos como este processo de 

transformação temática e estética ocorreu neste período. Conforme enunciamos 

anteriormente, os conceitos do Livro Modernidade Líquida, nortearão estes 

estudos. 
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Análises Fílmicas 

Utilizando a metodologia de análise fílmica sugerida por Manuela Penafria, 

analisamos os  filmes escolhidos para estudo de caso, selecionando cenas que 

exemplificam claramente os temas discutidos por Zygmunt Bauman em 

Modernidade Líquida. 

 Os filmes Domésticas (2001) e Cidade de Deus (2002), do diretor 

Fernando Meirelles, relacionam-se com o conceito de emancipação do autor 

Zygmunt Bauman – o qual prevê que a responsabilidade da tomada de decisão 

recai, exclusivamente, sob o indivíduo. No primeiro, Roxane encontra um obstáculo 

em sua jornada para tornar-se uma modelo. Ao cogitar seguir o caminho da 

prostituição, a personagem teme o possível julgamento das demais pessoas em seu 

círculo social. Como seu amigo a relembra, não há uma entidade que será capaz de 

prescrever um desfecho para suas angústias. Ela está encarregada de eleger o seu 

percurso, sendo assertiva ou não. Já, no segundo, apesar de um contexto 

sociocultural ter conduzido Bené a uma vida criminosa, essa constatação não o 

define. Suas vontades são repensadas quando, em sua namorada, vê e conhece um 

distinto universo de possibilidades para seu futuro. Em dado momento o 

personagem decide transformar seus desejos e expectativas em realidade, 

repensando suas atitudes e escolhas. Sua trajetória de vida se transforma 

completamente a partir desta mudança de perspectiva. 

 O filme Entre nós (2013), do diretor Pedro Morelli, relaciona-se com o 

conceito de individualidade do autor Zygmunt Bauman – o qual prevê que, em um 

mundo que não há líderes capazes de ditar fins, o único apoio que se pode buscar 

nos outros é o de ilustrações. A cena em que o personagem Gus vê-se frustrado 

quando compara sua trajetória de vida com a de seu amigo Felipe é um exemplo de 

como tal noção de Bauman tem sido discutida no cinema contemporâneo. Em um 

mundo ausente de líderes, onde cada indivíduo deve suportar o peso de suas 

escolhas, o que encontramos hoje são conselheiros, exemplos. Estas pessoas 

verificam que chegaram onde estão por seus esforços exclusivamente. A cena 

escolhida exemplifica esse pensamento quando Gus (o membro do grupo que menos 

obteve sucesso profissional e em seus relacionamentos) confronta seu amigo 

(renomado escritor, pai e marido) sobre as diferente decorrências em suas vidas. 
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Quando se vê insatisfeito, Felipe atua como exemplo a ser seguido de alguém que, 

apenas por seus esforços, distinguiu-se ou alcançou o que almejava. 

 Os filmes Lamarca (1994) e Zuzu Angel (2006), do diretor Sérgio 

Rezende, relacionam-se com o conceito de tempo/espaço do autor Zygmunt 

Bauman. Esta noção explicita como a "institucionalização dos medos" origina 

estratégias de enfrentamento e supressão da alteridade. No primeiro, quando o 

delegado deve recorrer ao oficial local para finalizar sua tarefa de encontrar 

Lamarca (ex-militar e guerrilheiro que combateu os esforços da Ditadura Militar), 

evidencia-se o conceito de Bauman declarado. A configuração dos espaços vazios 

aos olhos do delegado, permitem com que Carlos Lamarca se refugie. É necessário 

uma outra visão de mundo para que os mapas ganhem delimitações e, enfim, 

finalizar a função que os foi designado. Já, no segundo, quando Hilde age 

impetuosamente e rasga o cartaz de "Procurado" no aeroporto, verificamos o 

terceiro espaço público não civil, somado aos esforços da censura. 

 O filmes 2 Coelhos (2012), do diretor Afonso Poyart e Para minha Amada 

Morta (2015), de Aly Muritiba, dialogam com o conceito de trabalho formulado por 

Zygmunt Bauman, já que evidenciam, em tempos de Modernidade Líquida, a 

efemeridade e a inconsistência de planos a longo prazo. Em 2 Coelhos, o 

personagem Maicon está prestes a entrar em uma enrascada, pois desconhece os 

planos de sua namorada (há um bomba na mala que contêm o dinheiro da propina). 

Tal instante da obra demonstra que o discurso de Joshua (a ideia de um mundo 

rigidamente controlado, onde há um propósito final para todas atitudes) perdeu o 

sentido. Já no filme Para minha Amada Morta, Fernando enfrenta uma grande crise 

pessoal quando descobre que sua falecida esposa tinha um caso extraconjugal. 

Percebe que sua visão sobre a relação não correspondia à realidade e que seus 

planos futuros não eram compartilhados. 

 Por fim, os filmes O Que É Isso, Companheiro? (1997) e Flores Raras 

(2013), do diretor Bruno Barreto, relacionam-se com o conceito de comunidade do 

autor Zygmunt Bauman – o qual retoma o fenômeno do cloakroom, em que deve-se 

disfarçar as diferenças a fim de manter a uma aparente uniformidade. A cena em 

que a poetisa Elisabeth Bishop exprime sua apreensão quanto às novas propostas 

políticas que vigoram no Brasil governado por Carlos Lacerda relaciona-se com o 

fenômeno do cloakroom. Nesse contexto, o evento prevê que a personagem 
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deveria vestir-se de modo a não instigar questões que possam contestar os valores 

propostos por aquele grupo. Entretanto, a personagem procede na contramão do 

previsto e instaura o desconforto na "ocasião especial". Por fim, em O Que É Isso, 

Companheiro?, os disfarces para maquiar uma declarada ordem podem ser 

reparados na atitude dos guerrilheiros de agir segundo um personagem para não 

chamar atenção dos agentes da Ditadura. 

 

A dissolução dos modelos de modernidade no cinema contemporâneo brasileiro 

Em entrevista recente ao site Omelete, o cineasta e expoente cinemanovista Cacá 

Diegues – A Grande Cidade (1966) e Bye Bye Brasil (1980) – comentou os objetivos 

dele e dos realizadores que compunham o movimento do Cinema Novo. (FONSECA, 

28 de março de 2017). 

Nosso sonho não era apenas o da democracia, o principio de tudo. 
Nós sonhávamos, sobretudo, com uma nova civilização humana em 
que o Brasil, seus costumes e cultura fossem a principal referência. 
Nós não queríamos apenas mudar o Brasil, a gente queria mudar o 
mundo. (DIEGUES, 2017). 

 

 Com essa declaração, podemos averiguar as propostas indicadas por essa 

pesquisa. Como visto, o movimento do Cinema Novo reduzia as relações humanas a 

personagens-síntese. Essa atitude confere as características do estágio da 

modernidade que vigorava na época, a modernidade pesada. Nela, prevalecia o 

argumento de um modelo social que previa um fim para todos os indivíduos que a 

formavam. As relações humanas tinham um propósito objetivo – explicitar e validar 

o porquê daquela meta ser necessária. 

 Com a dissolução desses modelos capazes de guiar a um único e 

conclusivo ponto, entramos no estado em que a modernidade é líquida. Vale 

lembrar que, aqui, o indivíduo depara-se com uma ilimitada escolha de 

fechamentos possíveis. Porém, para que as opções sejam diversas, nenhum ponto 

deve ser final. O que leva, diferente da modernidade sólida, com que os discursos 

sejam passageiros. Em nossa cinematografia, podemos confirmar esse cenário. 

 Ao final da década de 90, a obra Cidade de Deus, de Paulo Lins, promove 

a reflexão em torno do universo marginal. Essa ponderação derivou para o cinema. 

Cidade de Deus (2002), de Fernando Meirelles, adapta o livro para as telas. 

Formou-se uma tendência temática que perdurou a década conseguinte. A 
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realização 5x Favela, Agora Por Nós Mesmos (2010) avança na discussão quando 

incentiva a direção de cinco cineastas moradores de favelas do Rio de Janeiro. O 

projeto conversa com Cinco Vezes Favela (1962), em que, pela segunda vez na 

história, o cinema nacional subiu as favelas. Cacá Diegues, que dirigiu um dos 

segmentos do na década de 60 foi produtor da obra mais recente. 

 Entretanto, a partir da segunda década do século XXI, quase que se 

extinguiu filmes que tratassem desse tema. De fato, houve um avanço proposto 

pelas argumentações. Todavia, as mazelas e estruturas sociais hierárquicas que 

nutrem a desigualdade social e preconceito não foram vencidas. 

 Flores Raras (2013), parece ser um exemplo das exclamações 

temporárias da modernidade fluida. A luta por direitos e respeito pela causa LGBT 

não é de hoje. Contudo, demonstra estar em voga recentemente. A trama de Bruno 

Barreto, apesar de expor seus aspectos autorais, é, também, reflexo da junção da 

fase de sua produção. 

 Embora os filmes nacionais dialoguem entre si – temáticas envolvendo a 

Ditadura Militar e adaptações de obras literárias –, ao longo das últimas sete 

décadas da cinematografia brasileira, houve uma variação na forma de conceber as 

relações humanas quando comparadas ao meio em que estavam inseridas. Hoje, 

onde a modernidade líquida escorre livre de impedimentos, as obras aparentam 

condizer cada vez mais com o subjetivo dos realizadores e como exercem suas 

individualidades. Os esclarecimentos de Cacá Diegues cabem mais uma vez: 

 
O cinema brasileiro esta ganhando uma personalidade nova em que 
o destaque é a sua diversidade geracional, regional, política, 
cinematográfica. Não existe mais um cinema brasileiro, mas uma 
cinematografia nacional com várias diferentes tendências.(DIEGUES, 
2017). 

 

 

Conclusão: desafios enfrentados pelo pesquisador 

Acerca das lições aprendidas nas etapas de realização do projeto de iniciação 

científica da ESPM-RJ , cabe fazer algumas considerações. 

 Verificou-se que para produzir um texto coeso e inteligente, o 

pesquisador precisa estabelecer um diálogo crítico com as fontes de informação. 

Tal missão exige dedicação e reformulação constante da redação. 
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Ao longo processo de pesquisa também  foi possível perceber o quanto é 

importante eleger e seguir um método de análise fílmica. A variedade de 

abordagens possíveis é tão vasta, e as obras tão cheias de matizes, que os 

pesquisadores podem acabar produzindo textos confusos, ou ainda, idealizando um 

escopo de trabalho excessivamente amplo e  inadequado ao cronograma. 

 O método proposto por Manuela Penafria tornou possível e objetivo o 

debate sobre as relações humanas no cinema contemporâneo brasileiro à luz dos 

conceitos elaborados por Baumam.  

 A proposição metodológica da autora exige a definição de um recorte 

específico para cada obra audiovisual, já que supõe a escolha de apenas quatro 

fotogramas para guiar o debate proposto.  

 Por outro lado,  a tarefa de eleger o momento mais significativo dos 

longa metragens foi um grande desafio. As produções selecionadas apresentavam 

várias cenas que poderiam ser utilizadas para promover um discussão sobre os 

temas propostos. 

 Contudo, pode-se dizer que a rigidez do método viabilizou um trabalho 

que propunha a articulação de ideias extremamente complexas: o pensamento dos 

cineastas e os conceitos de Modernidade Líquida. 
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