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O cinema é possuidor de várias correntes e escolas que “se fundem” para 
explicar sua existência, sua história, sua significação e seu impacto sobre seus 
espectadores. A linguagem vernacular aparece, na contramão da Teoria Modernista, 
como resposta a uma estática defensora de uma arte pré-moldada universal. Assim, as 
sub-culturas ou culturas locais passam a embasar a eterna discussão de identidade 
nacional contemporânea. O que vale hoje, segundo Kopp (2004) é a configuração ao 
sabor dos parâmetros pessoais de cada espectador, é o mundo da representação 
fragmentada.  
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Estudar a atual situação cinematográfica brasileira -  inserida nas teorias vigentes 

do cinema - é, principalmente, entender a atualidade como resposta à modernidade e 

como a evolução do cinema experimental e político dos anos 70. Estudar o cinema 

brasileiro hoje é analisar a busca de uma identidade nacional que perpassa toda  a sua 

cultura   geral (visual, musical ou literária). 

O filme está “inserido no próprio âmbito da identidade de um país: de como ele 

se vê e se representa, e também de como ele quer ser visto” (ROSSINI, 2001), já que a 

representação articula o mundo social com as práticas que visam a fazer reconhecer uma 

identidade, exibir uma maneira própria de entrar no mundo, significar simbolicamente 

um estatuto e uma posição.  

Não sendo algo diferente dos demais “produtos” fabricados pelo homem, o 

cinema é mutável. “Suas formas, seu significado social, seus meios e seus objetivos 

foram se modificando à medida em que condicionavam as diversas fases do 

desenvolvimento da sociedade” (IBIDEM apud VILLAS-BOAS, 2002, p.65).  
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Na época da modernidade, a globalização buscava homogeneizar produtos e 

culturas e o cinema Brasileiro buscava “dominantes3” em modelos do seu crescente 

progresso industrial e engenharia moderna, além do seu lindo “povo branco”. Herbert 

Jhering (apud STAM, 2006, p.83) chamava a atenção para um cinema mundializado 

perigoso, onde “milhões de pessoas estavam sendo cooptadas pelo gosto norte-

americano” tornando-se iguais, uniformes. Esse momento ficou conhecido também 

como “Fordismo”, por ter como principal referência as indústrias Ford, ou seja, 

comparando os filmes produzidos aos produtos que saíam das fábricas, ambos 

buscavam reduzir a atividade humana a “movimentos simples, rotineiros e 

predeterminados”, destinando o criador e o telespectador à obediência e à mecanicidade, 

com mínimo envolvimento das faculdades mentais e “excluindo toda espontaneidade e 

iniciativa individual” (BAUMAN, apud KOPP, 2004, p.35).  

Alguns teóricos, como Christian Metz (1972) e Jeãn-Louis Comolli (1980, apud 

STAM, 2006 p.185) falavam que um dos principais fatores do imenso poder de 

persuasão do cinema sobre os sentimentos humanos era a “situação cinematográfica” da 

imobilidade do espectador e escuridão das salas, induzindo o sujeito a projetar-se na 

representação. O binômio imobilidade do espectador e a escuridão das salas,   segundo a 

teoria psicanalítica dos mesmos teóricos, são inseparáveis da questão do 

posicionamento e identificação expectatorial. 

A crescente homogeneização cultural se torna a principal contribuidora para o 

fortalecimento de um discurso identitário nacionalista, gerando a busca da originalidade 

eminentemente autóctone. “Em vez de é bom porque é universal, centramos que é ruim 

justamente por não ser local” (VILLAS-BOAS, 1998, p.51).  

Surgindo como resposta à globalização, a qual, em vez de conduzir ao 

distanciamento de identidades relativas às comunidades e à cultura local, fortaleceu e 

reafirmou-as levando ao surgimento de novas posições de identidade – nasce um bloco 

internacional contemporâneo, em que movimentos sociais se opõem à hegemonia 

globalizante utilizando justamente a afirmação da identidade – não apenas nacional, mas 

também étnica e religiosa. Manuel Castells (1999, p.45) nomeia esse movimento de 

identidades de resistência ao surgimento de um mundo exclusivamente constituído de 

mercados, redes, indivíduos e organizações estratégicas.   

                                                 
3 Dominante, é um elemento ou uma determinada linguagem - o ritmo, a trama, as personagens, uma 
linguagem poética ou carnavalesca, por exemplo – termina por regular o complexo sistema 
cinematográfico. “Como ‘elemento focal de uma obra de arte’, a dominante tem a capacidade de 
coordenar, determinar e transformar aos demais elementos” (STAM, 2006, p.70). 
 



Nesse momento, nomeado de pós-modernismo, são percebidas gradativas 

mudanças deslocando uma cultura de massa instalada para muitos fragmentos de 

experiências culturais minoritárias; dos poucos estilos para muitos gêneros; da 

identidade internacional e global para uma consciência ao mesmo tempo nacional e 

local.  

Fredric Jameson (1998, apud Villas-Boas, 2002, p.103) fala sobre o surgimento 

de sujeitos “individuais e genuínos”, antes invisíveis ou sob tutela, através da 

descolonização e libertação nacional dos anos 1960 e 70. Nesses mesmos anos cresce 

uma onda de valorização de um cinema alternativo, independente e antiimperialista. 

No Brasil, o Tropicalismo da década de 1960 produziu filmes de manifestos 

como Macunaíma e “Como era Gostoso meu Francês. Seguido da estética do 

nacionalismo político que recicla a antropofagia na década de 1970, transcendendo à 

oposição maniqueísta entre “cinema brasileiro autêntico” e “alienação hollywoodiana”. 

Nasceu, assim, o Cinema Novo buscando estéticas próprias que diferenciam seus 

freqüentadores da cultura hegemônica – ou seja, “procuram justamente códigos 

estéticos não canônicos4” que identificassem “condutas e textualidades não canônicas” 

(VILLAS-BOAS, 2002, p.103). 

Glauber Rocha é o diretor que representa o cinema novo do Brasil no mundo, 

defendendo o desenvolvimento artístico brasileiro mesmo em um país que, segundo ele, 

se encontrava economicamente subdesenvolvido. Ele define que o cinema norte-

americano “nascera para entreter”, o europeu para “produzir arte”, e o latino-americano 

“para o ativismo político”. Sua estética defendia a utilização da pobreza de seus meios 

de reprodução técnica para significar a real e melhor representação da realidade 

nacional, em que a originalidade se encontrava na fome, e a manifestação cultural, na 

violência. Utilizando-se muitas vezes da representação de identidades de culturas 

minoritárias, este momento inaugura o discurso das subculturas. 

A maior relevância na ascensão dos discursos subculturais5, tendo a interferência 

de novas identidades na cultura dominante, é o surgimento de políticas identitárias 

                                                 
4 Na utilização da terminologia “não canônico”, André Villas-Boas (2002) refere-se a trabalhos que 
buscam linguagens diferenciadas daquelas tradicionalmente aceitas pela academia, a partir de sua 
profissionalização, ou seja, trabalhos que se contrapõem aos cânones do cinema tradicional. Esses 
cânones são aqueles princípios (modernos) de projeto que se tornam regras para o exercício da disciplina. 
5 Discursos subculturais são aqueles que representam “as culturas de grupos étnicos, de seitas religiosas e 
comunidades específicas,” baseadas em classes econômicas e sociais, idade, sexo ou sexualidade 
(KUMAR, 1997, apud KOPP, p.132). Para Villas Boas (1998), referem-se “aos grupos urbanos juvenis 
articulados em função de elementos socialmente identitários – tais como vestuário e adereços, postura 
gestual e léxico próprio – e o estabelecimento de um sistema simbólico”  diferenciado dos valores da 
cultura dominante. 



formuladas pelos novos movimentos sociais de 1960 e 1970. Sustentando todos esses 

movimentos está o discurso terceiro-mundista “seja pelos sucessivos processos de 

descolonização, pela cada vez mais conflituosa relação dos países periféricos na divisão 

internacional do trabalho ou pelo multiculturalismo advindo das minorias étnicas e 

culturais na dinâmica das sociedades centrais” (JAMENSON apud VILLAS-BOAS, 

1998, p.98). Este período cristaliza a ideologia da utilização da pobreza em um 

“símbolo de honra” e a escassez em um “significante” como fala Ismail Xavier (1996, 

apud STAM, 2006, p.116), o autor-diretor desse cinema é considerado “porta-voz não 

apenas da subjetividade individual, mas, em vez disso, da nação em seu conjunto”. 

Nascendo da Revolução Cubana, do peronismo e do Terceiro Caminho, além do 

Cinema Novo no Brasil, explica Stam (2006, p.119), essas terminologias: “Cinema do 

Terceiro Mundo” e “Terceiros Cinemas” acabam sendo responsáveis por mostrar ao 

mundo a imensa produção cinematográfica da Ásia, África e América Latina e de 

cinemas minoritários do Primeiro Mundo, que durante muito tempo foi ignorada pela 

história oficial do cinema e pelas teorias eurocêntricas do cinema. Os cineastas e 

teóricos do Terceiro Mundo incomodavam-se, não apenas pela dominação 

hollywoodiana dos circuitos de distribuição, mas também pelas representações 

caricaturais de sua história e cultura. 

Paul Willemen (1994) se refere ao “Terceiro Cinema” como um projeto 

ideológico, ou seja, “um conjunto de filmes que aderem a um determinado programa 

político e estético” (WILLEMEN apud STAM, 2006, p.119). Esse cinema não busca 

distrair ou consolar o espectador e sim instiga a dúvida e o questionamento do mundo. 

Nos anos 1980 e 1990, verifica-se uma grande expansão da teoria e da pesquisa 

sobre o cinema do Terceiro Mundo, resultante de pressões externas e do 

autoquestionamento interno aumentando a necessidade de reconsideração das 

possibilidades políticas, culturais e estéticas. O cinema muda conforme as investidas 

anticolonialistas características da produção anterior investindo em uma temática mais 

diversificada. A cultura e a política adotam uma nova configuração “pós-terceiro-

mundista” assumindo como legítimo o movimento anticolonialista, absorvendo as 

várias manifestações das fissuras sociais e ideológicas das nações do Terceiro Mundo. 

Os teóricos-cineastas ainda percebem a importância da teorização da mídia de forma 

menos maniqueísta para criação de um cinema não apenas consciente politicamente 

com estética diferenciada, mas também um cinema que desperte prazer espectatorial 

permitindo o nascimento de uma indústria cinematográfica economicamente viável. 



Os filmes não são mais homogêneos nem estáticos, variam de acordo com a 

representação local, ou seja, representações vernaculares, onde a estética ultrapassa as 

convenções formais do “realismo dramático em prol de modos e estratégias como o 

carnavalesco6, o antropofágico, o realista mágico, o modernista reflexivo e o pós-

modernista resistente” (SHOHAT; STAM, apud STAM, 2006, p.180).  

Fundadas em tradições culturais não-realistas, não-ocidentais ou para-ocidentais, 

demonstrando históricos diferenciados, essas obras possuem outras estruturas narrativas, 

outras visões do corpo, sexualidade, espiritualidade e vida coletiva. Villas-Boas (2002, 

p.98) acrescenta que esta estética incorpora elementos não tradicionais, buscando uma 

comunicação não imediata, construindo uma arte.  É sobre essa arte  que Espinosa 

profetiza muitos anos antes como sendo “uma arte popular genuína surgida quando as 

massas de fato a criassem” (ESPINOSA apud STAM, 2006, p.116). 

A linguagem vernacular, específica de uma época e região, rejeita os ideais de 

funcionalidade e neutralidade do Estilo Internacional em favor do engraçado, do 

eclético, do resgate de pedaços da história popular e da experiência pessoal, se fazendo 

perceber na contemporaneidade. Desde 1970, a minoria se organizou e até hoje luta 

pelos seus direitos, utilizando a bricolagem, o popular, o folclórico, o hibridismo, o 

figurativo, fazendo-se repercutir até em prêmios acadêmicos internacionais. Essa 

linguagem mediadora de representações das identidades culturais de um grupo, 

"definindo características de entorno sócio-cultural de determinada região num 

determinado contexto" (PEREIRA, 2005, p.99) está presente em todo o período da 

Retomada do cinema Brasileiro, onde a pluralidade (de forma e conteúdo) e a 

descentralização da produção são duas de suas principais características, aponta Salem 

(1999, p.206).  

A Retomada, época presente em que vive o cinema brasileiro - seu início é 

datado pelo filme  Carlota Joaquina, Princesa do Brasil, de 1995 - demonstra um 

cinema capaz de somar e incorporar os muitos cantos desta nação, absorvendo inúmeras 

verdades num país de extrema diversidade cultural como o Brasil. “Voltou do nada, 

renasceu rapidinho, gente nova, produtores, bons atores, o cinema esta efervescendo no 

Brasil” (SANTOS, apud SALEM, 1999, p.207). “Digam respeito a nós mesmos, à nossa 

                                                 
6 Bakhtin analisa o “carnavalesco” como uma tradição contra-hegemônica cuja história tem início nos 
festivais dionisíacos gregos e nas saturnais romanas, adotando uma estética anticlássica que rejeita a 
harmonia e a unidade formais em prol do assimétrico, do heterogêneo, do oximorônico, do miscigenado. 
O realismo grotesco do carnaval inverte a estática convencional e elabora um novo tipo de beleza popular, 
rebelde e convulsiva, que ousa revelar o grotesco dos poderosos e a beleza latente do “vulgar” (Bakhtin 

apud STAM, 2006, p.32). 



gente, sua vida e seus sonhos,” fazendo com isso do cinema brasileiro “um cinema auto-

sustentável, original, vivo, enfim realmente nosso” (HIRSZMAN apud SALEM, 1999, 

p.207). 

Kopp (2004, p.83) observa que na atualidade   a imagem é a própria tecnologia 

disponível, e nesse contexto a linguagem vernacular vem ser a dominante na retomada 

do cinema brasileiro, exercendo o controle sobre os “progressos cognitivos e visuais do 

espectador por meio da segmentação analítica de visões parciais” (STAM, 2006, p.55). 

André Villas-Boas (1998, p.56) já defendia que o melhor caminho para a busca dessa 

identidade artística ou cinematográfica seria procurá-la “naquelas manifestações mais 

puras, conseqüentemente aquelas com menor contato com fontes externas (ou seja, mais 

distantes de outras culturas, surgidas de outras coordenadas espaço-tempo)” (VILLAS-

BOAS, 1998, p.56). 

Qualquer cinema alternativo atual, de todo o globo, tem profundas raízes no 

Terceiro Mundo ou nas comunidades minoritárias do Primeiro Mundo. Exploram 

grandes quantidades estéticas alternativas, “cristalizadas em epítetos e neologismos 

sugestivos” explicam Shohat e Stam (1994, apud STAM, 2006, p.180). Mesmo na 

recente premiação da “79ª edição do Oscar” - prêmio acadêmico cinematográfico 

conhecido pelo tradicionalismo - foi grande a influência do “Terceiro Cinema” em 

filmes como: o hispano-mexicano O Labirinto do Fauno, de Guillermo del Toro; o de 

baixíssimo orçamento Pequena Miss Sunshine, de Jonathan Dayton e Valerie Faris 

mostrando que a academia já está premiando filmes considerados como 

“experimentais”; o denunciador Babel, de Alejandro González-Iñárritu que mostra as 

diferenças culturais entre povos, e o Volver, de Pedro Almodóvar, no qual migrantes de 

várias províncias espanholas dividem os sonhos com uma pluralidade de etnias e raças. 

Com vinte indicações para filmes “não-hollywoodianos” na premiação mais inusitada 

dessa história acadêmica, os diretores Alejandro González Iñarritu, Guillermo del Toro 

e Alfonso Cuarón, tidos como “rebeldes nos anos 70”, são aplaudidos no tapete 

vermelho,  comenta Gregg Kilday (2007). 

Mesmo no Brasil, essa estética “alternativa” foi, durante muito tempo, 

incompreendida. Não se pode esquecer que o início da Retomada foi marcado por 

críticas sobre a ideal identidade brasileira representada nos filmes. O filme O Quatrilho 

do diretor Fábio Barreto, por exemplo, foi taxado de “elitizado e enganador” por alguns 

críticos. Esses críticos defendiam que a verdadeira identidade do Brasil seria o 

Nordeste, e não um grupo colonizador da Europa Central. Esquecem esses críticos que a 



realidade da colonização no Sul do país foi italiana e o diretor estaria “enganando” o 

público se não a mostrasse.  

Atualmente essa estética vernacular é mais compreendida, com a produção de 

filmes como: Tainá, de Mauro Lima; Houve uma vez dois verões, de Jorge Furtado; 

Narradores de Javé, de Eliana Caffé, que representam respectivamente o Norte, o Sul e 

o Nordeste do país, além de filmes que mostram “grupos específicos” em um discurso 

bem pontual como: Cidade de Deus, de Fernando Meirelles; e Fábio Fabuloso, de 

Pedro Cezar, Ricardo Bocão e Antonio Ricardo representando respectivamente: a 

realidade do nosso sistema penitenciário e a trajetória de quem vive do surf profissional. 

Nos dias atuais, o cinema nacional constrói seus filmes através da necessidade 

interna do grupo de se transformar e/ou de enfrentar o “outro”, sendo que a observação 

não tem mais intenção de cópia e sim crítica, construindo o avesso, e esse avesso é o 

local, vernacular, e excêntrico. Mesmo sem abandonar totalmente estilo Internacional, 

das propostas funcionalistas e racionalistas, é perceptível que dentro da pluralidade da 

Retomada existe essa unidade vernacular, identificando uma marca, um carimbo 

demarcador dessa época em que vive o  cinema brasileiro, agora menos influenciado e 

mais influenciador do cinema estrangeiro. 
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