
s igni f i ca c o i n c i d i r c o m sua época, como 
poderia parecer, mas estabelecer u m a sin
gular relação com o próprio tempo, que adere a ele na medida em que dele toma 
distância, por meio de recortes, escolhas e perspectivas. Segundo o filósofo ita
liano Giorgio Agamben, aqueles que coincidem muito plenamente com sua épo
ca, que em todos os aspectos a ela aderem, não são contemporâneos, porque, exa
tamente por isso, não conseguem vê-la, não conseguem fixar o olhar sobre ela. 

MARCADO PELA 
diversidade temática e pela heterogeneidade 
de propostas estéticas, o c inema realizado 
atualmente no país só nos permite uma visão 
de conjunto caso façamos algumas escolhas e 
recortes. Eleger os últimos três anos - de 2007 
até os dias atuais - para circunscrever um 
panorama, apontando tendências e pontos 
de contato em uma produção cuja mult ipl i 
cidade aparentemente impediria articulações 
de sentido, é o desafio e o risco de todo pen
samento que deseja evocar e problematizar o 
cinema brasileiro contemporâneo. 

Ressalva feita e risco assumido, é preciso compreender o momen
to escolhido. O ano de 2007 foi marcado por alguns movimentos ex
pressivos do cinema brasileiro, quando tivemos um recorde de lan
çamento de filmes de diretores estreantes, sinal explícito do impacto 
do vídeo na captação e projeção de filmes de baixo orçamento; quan
do tivemos o filme-evento Tropa de Elite, de José Padilha, o maior 
sucesso de público do cinema brasileiro das últimas décadas, se le
varmos em conta os números extraoficiais da pirataria de que o filme 
foi alvo antes de seu lançamento comercial; e ano em que o lança
mento de filmes documentais em circuito comercial constituiu cerca 
de 50% dos lançamentos de filmes brasileiros, contexto de boom do 
documentário em que se destacaram os ensaios documentais Jogo 
de Cena, de Eduardo Coutinho, e Santiago, de João Moreira Salles. Ser contemporâneo , entretanto, não 



O APELO REALISTA 
Esses movimentos nos permitem traçar 
algumas características importantes do 
cinema brasileiro contemporâneo. Para 
além do fato de que o cinema brasileiro 
é um cinema cada vez mais jovem, no 
sentido da quantidade de cineastas es
treantes que não necessariamente che
garão a um segundo ou terceiro longa-
metragem, sem ser necessariamente 
assimilados pelo mercado, temos tido, 
em projetos mais comerciais, um i n 
vestimento significativo em filmes que 
apelam constantemente à realidade, re

novando seus códigos realistas e inten
sificando seus efeitos de real - quando 
a linguagem, segundo Roland Barthes, 
desapareceria como construção para 
surgir confundida com as coisas, em que 
é o próprio real que parece "falar". 

Nesse panorama de obras que bus
cam sua legitimação e autorização pré
vias na reconstrução ou representação 
de fatos de nossa história recente e de 
personagens preexistentes - caso dos 
bem-sucedidos, em matéria de público, 
Dois Filhos de Francisco (Breno Silveira, 
2005), Cazuza (Sandra Werneck, 2004), 
Olga (Jayme Monjardim, 2004), Caran-
diru (Hector Babenco, 2003) e Cidade 
de Deus (Fernando Meirel les , 2002), 
marco do gênero -, podemos acrescen
tar o atual fenômeno de bilheteria Chico 
Xavier (Daniel Filho, 2010), o fenômeno 
de pirataria Tropa de Elite (José Padilha, 
2007), cuja continuação, Tropa de Elite 
2, acaba de ser lançada nos cinemas, o 
êxito não previsto de Meu Nome Não É 
Johnny (Mauro L i m a , 2008) e os proje
tos cujas expectativas de público foram 
frustradas, caso de Lula, o Filho do Bra
sil (Fábio Barreto, 2009), Jean Charles 

(Henrique Goldman, 2009), Salve Geral 
(Sergio Rezende, 2009) e Última Parada 
174 (Bruno Barreto, 2008). 

Somam-se a esse quadro outras 
obras que, de diferentes modos, mobi
l i z a m e constroem códigos realistas, 
às vezes reproduzindo clichês, outras 
criando um universo de força própria, 
em que a l inguagem é explicitada ao 
mesmo tempo em que, paradoxalmen
te, tende a se "apagar", caso de Mutum 
(Sandra Kogut, 2007), A Casa de Alice 
(Chico Teixeira, 2007), A Via Láctea 
( L i n a C h a m i e , 2007), Deserto Feliz 
(Paulo Caldas, 2007), Baixio das Bestas 
(Cláudio Assis , 2007), No Meu Lugar 
(Eduardo Valente, 2008), Linha de Pas
se (Walter Salles, 2008) e Os Inquilinos 
(Sérgio Bianchi, 2009), apenas para citar 
alguns títulos que, em meio a tanta d i 
versidade, compart i lham essa "pegada 
realista", muitas vezes em função da i n -
trojeção, pela linguagem, do descontrole 
e da desorientação dos personagens. 

Se o cinema "baseado em caso real" é 
tão rentabilizado entre nós, é preciso d i 
zer que esse não é um fenômeno recente. 
Ao longo dos últimos cem anos, se há 
algo recorrente em nossa cinematogra
fia é o vínculo profundo com a realidade 
imediata e a produção baseada em al
g u m aspecto da violência social e urba
na, quando, historicamente, os crimes de 
grande repercussão pública tornavam-
se matérias-primas de narrativas i m 
pressas e audiovisuais, nas crônicas poli
ciais dos jornais ou no cinema nascente. 

Perseguindo o efeito de autenticida
de do realismo em suas diversas fases, o 
cinema brasileiro, desde Rocca, Carlet-
to e Pegatto na Casa de Detenção ( A n 
tonio Leal , 1906) e Os Estranguladores 
(Francisco M a r z u l l o , 1908), passando 
pela tradição do bandido-herói em 
Lúcio Flávio - o Passageiro da Agonia 
(Hector Babenco, 1976) e pela perspec-



tiva pol ic ial em Eu Matei Lúcio Flávio 
(Antônio Ca lmon, 1979), chega a Tropa 
de Elite, f i lme que retoma a rara pre
sença da ótica pol ic ial em nossa cine
matografia ao assumir o ponto de vis
ta e a narração em pr imeira pessoa do 
Capitão Nascimento - opção estética e 
dramatúrgica criadora, na ausência de 
um contraponto crítico no interior do 
filme, de todos os problemas éticos, es
téticos e políticos que fizeram do filme 
um exemplo paradigmático. 

PERSONAGENS 
EMPREENDEDORES 
E PREDESTINADOS 

Se a diversidade do cinema brasilei
ro contempla propostas estéticas que, 
em seu formalismo (termo aqui empre
gado sem nenhuma conotação negativa) 
ou delírio subjetivo, recusam esse apelo 
realista, caso dos cinemas de D a n i e 
la Thomas e Felipe H i r s c h ( Inso lação , 
2009), Matheus Nachtergaele (A Festa 
da Menina Morta, 2008), Felipe Bragan
ça e M a r i n a Meliande (A Fuga da Mu
lher Gorila, 2008), Bruno Safadi (Meu 
Nome É Dindi, 2007), Júlio Bressante 
(Cleópatra, 2007) e, no início da década, 
L u i z Fernando Carvalho (Lavoura Ar
caica, 2000), é preciso perceber que no 
próprio bojo do terreno seguro do rea
l ismo também existem deslocamentos 
de sentido em relação à nossa tradição. 

Marcado pelo mito modernista do 
"herói sem caráter" e pelo "seja mar
ginal seja herói", pleiteado por nosso 
moderno e tropicalista cinema margi
nal, como vemos em O Bandido da Luz 
Vermelha (Rogério Sganzerla, 1968), 
Meteorango Kid, o Herói Intergalácti-
co (André L u i z Ol ive ira , 1969) e Bang 
Bang (Andrea Tonacci, 1971), o cinema 
brasileiro, a partir da era Lula, vive uma 

guinada de paradigma de dramaturgia 
nunca antes conhecida. 

Dos bandidos-heróis mitificados às 
trajetórias, por vezes pragmáticas, de 
personagens em ascensão, os casos de 
êxito e sucesso ganham as telas: a saí
da pela solução individual de Buscapé, 
protagonista de Cidade de Deus (2002), 
no começo do governo Lula , passando 
pela escalada rumo ao sucesso da dupla 
de cantores sertanejos em Dois Filhos 
de Francisco (2005), chega a Lula, o pre
destinado, o filho do Brasil, ao médium 
Chico Xavier, o escolhido, e ao espírito 
de André L u i z , em Nosso Lar (Wagner 
de Assis, 2010), personagem que substi
tui a ascensão social pela espiritual. So
bre Chico Xavier, f i lme extremamente 
competente se comparado ao desastre 
de Nosso Lar, escreveu o crítico Inácio 
Araújo que ele será o nosso Avatar. O 
3D, diz Inácio, o Chico garante. 

Até o talentoso projeto Cinco Vezes 
Favela-Agora por 3NósMesmos (2010, di 
reção coletiva), no lugar da exclusão e da 
malandragem do filme original de 1962, 
também em cinco episódios e idealiza
do pelo cinema-novista Leon Hirszman, 
entrou na pauta, marcada por aquele 
apelo realista, da visão conciliadora de 
ações afirmativas e personagens, quan
do não predestinados, empreendedores. 

SOB O RISCO 
DO REAL, SOB _ 
O RISCO DA FICÇÃO 

Chegamos a nosso último ponto. 
Insurgindo-se contra a realidade ime
diata prometida pelo apelo realista ou 
contra os artificialismos de um cinema 
esteticamente conservador, televisivo e 
"novo rico", caso de comédias de costu
mes como Se Eu Fosse Você 1 e 2 (Daniel 
Fi lho, 2006 e 2009), A Mulher Invisível 
(Cláudio Torres, 2009), O Divã (José A l 
varenga, 2008), entre outros títulos de 
um cinema frequentemente já pensado 
como franquia, o documentário brasi
leiro contemporâneo pode nos dar a ver, 
às avessas, a impossibilidade de chegar 
ao real ou de falar em nome dele. 

Investindo na opacidade, na expli
citação das mediações e na tensão entre 
as subjetividades e seus horizontes fic

cionais, documentários como Jogo de 
Cena (Eduardo Cout inho, 2007), San
tiago (João Moreira Salles, 2007), Pan-
cinema Permanente (Carlos Nader , 
2008), Juízo ( M a r i a Augusta Ramos, 
2007) e Serras da Desordem (Andrea 
Tonacci, 2006) destilam dúvidas a res
peito da imagem documental, questio
nam as noções de autêntico, verdadeiro 
e espontâneo, tão comumente remeti
das ao campo do documentário, e colo
cam sob suspeita seus próprios proce
dimentos, métodos ou premissas. 

Nesse panorama em que a ficção 
se documentariza e o documentário se 
ficcionaliza, isto é, em que os trânsitos 
entre a ficção e o documentário estão, 
de maneira inédita, tanto na pauta do 
audiovisual contemporâneo quanto no 
âmbito da própria vida cotidiana, atra
vessada por todo tipo de imagens, dis
positivos e tecnologias, a ascensão do 
documentário responde ao espetáculo 
generalizado, quando o que se mobiliza 
e disputa é a performance mais autên
tica, a confissão surpreendente, a capa
cidade de empatia e espontaneidade de 
todo tipo de personagem, seja anôni
mo, seja celebridade. 

Cada vez mais reflexivo, engajado e 
distanciado, afeito à cena e à teatralida
de, o documentário brasileiro contem
porâneo nos leva a pensar: o que eu vejo 
na tela? Realidade, verdade, manipula
ção, ficção ou tudo ao mesmo tempo? 
Questões que, segundo o crítico fran
cês Jean-Louis C o m o l l i , pertenciam 
apenas ao cinema, mas que, diante do 
mundo-espetáculo em que vivemos, se 
transformaram em questões que dizem 

respeito a todos nós. 

Text Box
Fonte: Cult, São Paulo, ano 13, n. 151, p. 66-69, out. 2010.




