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Resumo: A autoria, que esteve em pauta em momentos diferentes da história do cinema, 
seja no contexto do “cinema clássico” ou na defesa das vanguardas, passou a ser 
debatida de forma mais estruturada a partir dos artigos escritos pelos críticos franceses 
da revista Cahiers du Cinéma, no decorrer da década de 1950. Mais de cinquenta anos 
se passaram e a questão do autor continua a gerar polêmica, tanto no âmbito da crítica, 
verificável em publicações nacionais e estrangeiras, assim como por meio de diretores e 
produtores que estimulam abertamente a realização autoral. Neste artigo analisa-se a 
figura do diretor como agente criativo na realização de filmes, ao problematizar as bases 
da Política dos Autores, a ressignificação do conceito de autoria pela indústria para fins 
próprios e as discussões sobre o termo na contemporaneidade.  
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1. A autoria em questão 

Passados cinquenta e cinco anos da publicação na Cahiers du Cinéma do artigo 

“Uma certa tendência do cinema francês”, escrito pelo então crítico François Truffaut4; 

a polêmica sobre a autoria no cinema persiste e agrega cada vez mais contradições nos 

âmbitos teórico e prático. Nos últimos meses, diversas revistas, entre elas a norte-

americana The New Yorker e as brasileiras Bravo!, Teorema e Revista de Cinema, 

estimularam o debate em função de manifestações de críticos, cineastas e produtores.  

Em matéria publicada na revista Bravo! (n.138, fevereiro de 2009), o jornalista 

André Nigri pergunta: “Mudaram os critérios do Oscar?”. O questionamento é reflexo 

da discussão aberta pelo crítico da publicação norteamericana The New Yorker, Richard 

                                                        
1 Este artigo apresenta reflexões que fazem parte da pesquisa de mestrado, em desenvolvimento 
pelos autores, na linha “Imagem e Som” do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da 
Universidade de Brasília, sob o título “A Retomada do Autor”. 
2 Tania Siqueira Montoro é doutora em comunicação audiovisual (cinema e televisão) pela 
Universidade Autônoma de Barcelona. Professora e pesquisadora do programa de pós-graduação da 
Faculdade de Comunicação (PPG-COM) da Universidade de Brasília e coordenadora da linha de pesquisa 
“Imagem e Som”. Email: taniamontoro@unb.br 
3 Michael Peixoto é jornalista, mestrando da linha “Imagem e Som” do programa de pós-
graduação em Comunicação da Universidade de Brasília (PPGCom/UnB) e bolsista do CNPq. Email: 
michaelpeixoto@uol.com.br 
4 O próprio François Truffaut divide a sua trajetória profissional em duas fases: quando trabalhava 
como crítico de cinema nas revistas Cahiers du Cinéma e Arts (década de 50) e como cineasta, a partir de 
1958. Ver TRUFFAUT. O prazer dos olhos. 



Brody, que ressalta uma mudança de direcionamento da Academia de Artes e Ciências 

Cinematográficas de Hollywood ao indicar produções supostamente autorais ao prêmio 

de melhor filme do ano. Segundo Nigri, tal afirmação vai de encontro a “uma percepção 

geral segundo a qual a Academia de Artes de Hollywood costuma privilegiar 

superproduções – os chamados 'filmes de Oscar' -, deixando em segundo plano o 

cinema mais autoral” (NIGRI, 2009, p.42).  

No decorrer da matéria, percebe-se que o conceito de cinema autoral é vago e 

pouco dialoga com a história e a teoria do cinema, justificado pela constatação de que os 

cinco cineastas indicados ao prêmio de melhor direção são os mesmos das cinco 

produções indicadas à melhor filme, fato raro nos 80 anos do Oscar. Além disso, a 

matéria apresenta dados facilmente questionáveis como a sugestão de que o conto de 

Francis Scott Fitzgerald (do qual é adaptado um dos concorrentes: “O Curioso Caso de 

Benjamin Button”), “se presta” a um filme autoral porque nada tem de realista. Vale 

aqui lembrar de cineastas como Roberto Rossellini e Vittorio de Sica, que eram 

considerados autores de filmes pelas críticas francesa e norteamericana, ambos tendo 

um forte envolvimento com o movimento neorrealista italiano. Ainda que seja mais 

fácil pensar em cinema autoral a partir de narrativas fantasiosas, que, em tese, 

permitiriam maior liberdade criativa; realismo e autoria somente são contraditórios em 

casos extremos, quando “a realidade” é considerada a matéria-prima do cinema e o 

autor aquele que se anula diante do conteúdo a ser filmado, como nas teorias defendidas 

por Siegfried Kracauer e André Bazin.  

Um outro exemplo da recuperação do conceito de autor de cinema no cenário 

contemporâneo está na defesa de um grupo de cineastas nordestinos que se 

autointitulam “autores” de cinema. O grupo formado por Lírio Ferreira; Karim Aïnouz; 

Cláudio Assis; Marcelo Gomes e Sérgio Machado define seus trabalhos como coletivos 

no fazer, mas singulares no pensar, caracterizando assim uma perspectiva autoral. A 

proposta deste grupo também serve para ilustrar a possibilidade de diálogo amistoso 

entre realismo e autoria (contrastando com a associação direta feita por Nigri entre 

fantasia e autoria), pois é facilmente verificável, nos filmes destes cineastas, a 

preocupação em retratar temáticas sociais próprias do país. Nas narrativas as tramas são 

desenvolvidas a partir dos conflitos de seus personagens, porém tendo os cenários 

sociais nos quais estes estão inseridos bem delineados e, por vezes, sendo os 

responsáveis pela definição de seus destinos. É a partir da conformação com o 

cenário/realidade, ou contrário a ele, que os personagens assumem suas condutas.  



Ainda no contexto brasileiro, além da iniciativa dos próprios diretores, o 

estímulo ao cinema autoral também é feito por uma parcela de produtores. Júlio 

Bezerra, crítico da Revista de Cinema (n.91, de novembro/dezembro de 2008), destaca o 

caso da Videofilmes, segundo ele, “celeiro do cinema autoral”, ao “investigar o Brasil, 

no desejo de se pensar em que momento estamos, de onde viemos e para onde vamos” 

(BEZERRA, 2008, p.33). A produtora, encabeçada pelos irmãos cineastas Walter e João 

Moreira Salles, “lançou” os diretores Karim Aïnouz e Sérgio Machado (do grupo que se 

autointitula autoral), além de trabalhar com Luiz Fernando Carvalho ou mesmo com o 

documentarista Eduardo Coutinho, ambos por diversas vezes indicados pela crítica 

como autores de cinema. 

De uma forma geral, a autoria ainda faz parte dos debates sobre cinema, no 

entanto pouco se questiona sobre o que é um autor de cinema e o que ele representa nos 

dias atuais, visto que o conceito de autoria que se tem maior referência data da década 

de 1950 e diz respeito a um contexto específico da França. Entre as causas do 

esvaziamento do conceito estão as inúmeras críticas que ele sofreu a partir de meados 

dos anos de 1960, quando passou a ser visto como sinônimo de cineasta, porém de uma 

forma vaga e circunstancial. Assim, de acordo com Aumont e Marie (2003), a ideia de 

que o diretor de um filme é seu autor passou hoje para os costumes. Dessa forma, os 

neoautores de cinema são assim nomeados em abundância, como é possível de se 

verificar na própria matéria de Nigri citada no início, na qual encontramos adjetivações 

como “um dos diretores mais autorais do cinema americano do século passado” 

(referindo-se a Francis Ford Coppola) ou mesmo “outro cineasta de pegada autoral” 

(referindo-se a Clint Eastwood).  

Entretanto, Aumont e Marie (2003) também destacam que a utilização 

costumeira do termo carrega consigo importantes consequências simbólicas 

(reconhecimento dos diretores nos festivais, retrospectivas pessoais, etc.) e econômicas 

(direitos de autor). Em um âmbito mais crítico, Bernardet (1994, p. 153) afirma que “o 

autor passou a aparecer como uma aquisição definitiva. O que o conceito ganhou em 

extensão, perdeu em profundidade e poder de polêmica, tanto em nível de produção 

como de crítica.” Esta percepção fez com que um de seus maiores representantes, Jean-

Luc Godard (2002, p. 65), sustentando sua fama de “agitador de ideias e de formas”, 

declarasse: “Eu não sou mais um autor. Eu realizo obras, é tudo. Cinema de autor é um 

clichê”.  



Se no plano prático o termo foi banalizado pela crítica, no teórico a autoria 

tomou ares de tabu. São muitos os supostos autores, mas pouca reflexão sobre a 

importância da autoria na evolução do pensamento cinematográfico ou mesmo sobre a 

apropriação pela indústria do termo, passando a utilizá-lo como forma de legitimar 

filmes, festivais e premiações, como no caso do Oscar. É em relação a estes 

questionamentos que traremos nesse artigo algumas considerações sobre a relevância 

teórica da autoria na história do cinema e as evoluções de pensamento cinematográfico, 

tanto teóricas quanto práticas, promovidas a partir desse debate. 

2. Por um cinema moderno 

O artigo de Truffaut não foi pioneiro ao indicar a figura do diretor de cinema 

como autor, já que desde cerca de dez anos após a criação do cinematógrafo o assunto 

esteve na pauta dos envolvidos no processo de realização de um filme. Houve, no 

período do chamado cinema mudo, uma busca dos investidores (quando as indústrias 

cinematográficas estavam se consolidando) em legitimar o cinema como uma arte 

autônoma, desvinculando-o das outras artes com as quais era associado, em especial o 

teatro popular devido as afinidades temática e estética. Começaram então um processo 

de aproximação com as narrativas do teatro clássico e da ópera, a fim de atrair o público 

destes espetáculos, formado em sua maioria pela classe média e a burguesia emergente. 

A classificação “cinema de arte” surge neste período e consta como uma das 

primeiras estratégias da indústria para enaltecer certos tipos de filmes em detrimento de 

outros (os “de mercado”), utilizando o componente artístico para isso. Segundo 

Machado (1997), a primeira tentativa de nomear um filme desta forma data de 1908, na 

França, e tinha como função elevar o nível do cinema francês. “Apesar da publicidade 

favorável, o film d´art não passava do registro de encenações teatrais famosas ou de 

pequenas performances de intérpretes prestigiados em cenários suntuosos como castelos 

ou o pôr-do-sol sobre o mar” (MACHADO, 1997, p. 84).  

Num sistema lógico, se o cinema era uma arte, quem o realizava era um artista. 

Assim, os estúdios em sua “época de ouro” (décadas de 20 e 30) lançaram ao estrelato 

os nomes de diversos diretores, ainda que a maioria deles não tivesse domínio algum 

sobre o que estava sendo filmado. Conforme afirma Mendes (2001), neste sistema, os 

roteiros passavam pelo produtor e tinham que por ele ser chancelados com a indicação 

“filme-se tal como está escrito”, antes de serem entregues ao diretor. Os estúdios 

funcionavam como grandes fábricas de filmes e o cineasta “não passava de um 



empregado privilegiado, pulando de uma produção para a seguinte. Os mais 

organizados finalizavam um filme no sábado à noite e começavam outro na segunda de 

manhã” (CARRIÈRE, 2006, p. 43).  

Sendo assim, o autor de cinema era, neste período intitulado “cinema clássico”5, 

apenas um artifício utilizado pela indústria para enaltecer seus produtos, não muito 

diferente do que é visto hoje no caso supracitado do Oscar. No entanto, é só a partir da 

concepção de um “cinema moderno” que a ideia de autoria vem a ser realmente 

problematizada e propicia uma revolução nos modos de realização dos filmes.  

A modernidade artística tinha mais de meio século quando o cinema se junta a ela; ela já 
vinha trilhando uma história que será a renúncia à eternidade e a beleza, do culto cada 
vez mais unívoco do efêmero, do 'movimento'; o moderno vai se tornar a tradição da 
ruptura. A arte moderna vai encontrar o movimento da civilização moderna, ou seja, o 
ideal do progresso indefinido – com essa única mas essencial diferença de que, se o 
progresso técnico é cumulativo, o progresso artístico só avança por anulação. Já não se 
pode refazer o que foi feito (AUMONT, 2008, p.26). 

O moderno então pressupõe consciência da história e reflexividade. Além disso, 

a valorização da criação em detrimento da cópia. Nesse contexto, o movimento 

neorrealista na Itália, da mesma forma que as teorias realistas de Kracauer e Bazin, 

defendiam a conscientização do homem em relação ao seu habitat. Por meio do cinema 

como arte do real, ao valorizar o registro da realidade, eles buscavam promover um 

processo de reflexão sobre o homem no mundo. Também como contraponto ao “cinema 

clássico”, o movimento da nouvelle vague surge com a proposta de pensar cinema de 

novas formas. Diferente do neorrealismo que exaltava o conteúdo em detrimento da 

forma, a nouvelle vague valorizava a forma como os filmes eram realizados, 

independente de seus conteúdos, fossem eles realistas ou não. 

No cerne da proposta está o autor, aquele que tem algo a dizer e o faz através de 

seus filmes. Numa série de artigos publicados no decorrer da década de 1950, François 

Truffaut, Jean-Luc Godard, Jacques Rivette e outros críticos da revista Cahiers du 

Cinéma definiram as bases do que ficou conhecido como a política dos autores, que 

tinha como objetivo principal incitar uma atitude crítica em relação ao cinema e aos 

seus processos. 

                                                        
5 O período chamado de “cinema clássico” tem início em 1915, com o lançamento de “O 
Nascimento de uma Nação”, de David W. Griffith, no qual foram estabelecidas as bases da canonic story 

que privilegiava o melodrama, o uso de recursos como o close-up e a “decupagem clássica”, que 
corresponde aos cortes invisíveis e a utilização da montagem seguindo a lógica dramática da cena. Esse 
período vai até cerca de 1945, com o término da segunda guerra e o início de movimentos como o 
neorrealismo e a nouvelle vague. Ver Ismail Xavier, “O discurso cinematográfico: entre a opacidade e a 
aparência”. 



A intenção de enfatizar a figura do autor manifesta uma reação contra os filmes 

encomendados, que seguem as regras estabelecidas pela canonic story, ou seja, aqueles 

que nada apresentam de novo, realizados por “anônimos”6 e destinados a uma massa 

indeterminada de espectadores. Ao colocar no filme a sua visão do mundo e das coisas, 

o diretor poderia assim dialogar com um público ativo, que, concordando ou não, 

reagiria ao que lhe é mostrado e não apenas frequentaria o cinema para rir, chorar ou se 

amedrontar, segundo o gênero do filme que fosse assistir. 

Como reflexo direto do modernismo no cinema, a nouvelle vague e sua política 

dos autores se detêm nos fatos triviais do dia a dia do homem comum, cercado das 

incertezas do mundo em transformação constante. Não há mais os grandes heróis que 

tem de vencer uma causa, conquistar um grande amor ou superar seus limites físicos e 

emocionais. Os acontecimentos são banais, o tom prosaico e por vezes até anedótico. Os 

conflitos “clássicos” do melodrama, nos quais é preciso exaltar os sentimentos e o herói 

suporta o sofrimento de forma estoica, dão espaço a histórias sobre o nada, sobre fatos 

antes considerados secundários, em narrativas que por vezes não se completam. De 

acordo com Aumont (2008, p.53), a partir da defesa da autoria promovida pelos críticos 

da revista Cahiers du Cinéma, “tornou-se possível filmar com um roteiro bem 

insignificante; filmar sem roteiro; conceber um filme como um documentário sobre seus 

atores; não terminar uma narrativa. Tudo ou quase tudo é possível – no âmbito do filme 

narrativo e representativo.” 

Vale aqui ressaltar a constatação feita por Aumont: o filme narrativo e 

representativo não era questionado. Os adeptos da nouvelle vague defendiam a 

narrativa, ainda que estivessem mais interessados na maneira como tais seriam 

contadas. Era uma questão de explorar ao máximo as capacidades cinemáticas, não 

perdendo de vista a ideia de contar uma história. Essa era a diferença entre a nouvelle 

vague e os movimentos vanguardistas. Não havia uma proposta de ruptura total, mas 

sim de criação dentro do que já se tinha, desvinculando a noção de que os ângulos de 

filmagem eram estes ou aqueles e uma história tinha que ter começo, meio e fim, além 

de reviravoltas em momentos específicos.  

Os críticos buscavam distinguir o filme autoral, nos limites da concepção 

pessoal do diretor a respeito do mundo e do tema, daquele que visava apenas atender o 

gosto do público, procurando agradá-lo para obter sucesso e faturamento. Ou seja, de 

                                                        
6 A ideia de anonimato na proposta da nouvelle vague está relacionada com os diretores que 
seguem as convenções, sem se envolver ou colocar seu ponto de vista sobre o tema retratado.  



um lado, o filme autoral, encarado como um espaço de autoexpressão, no qual o diretor 

coloca sua interpretação pessoal dos temas a partir do trabalho com a mise-en-scène
7
. E 

do outro, o filme pensado para o mercado, quando o diretor reitera a gramática 

convencional da linguagem objetivando uma demanda que lhe possibilitará retorno, seja 

ele financeiro ou de êxito particular. Eram chamados de metteurs-en-scène aqueles que 

“aderiam às convenções dominantes e aos roteiros que lhe eram passados”, e autores, os 

“que utilizavam a mise-en-scène como parte de uma autoexpressão” (STAM, 2003, p. 

104). 

Para reforçar a importância dada ao trabalho com a linguagem fílmica, os 

adeptos da política encaravam cinema como técnica e defendiam que somente o autor 

poderia alçá-lo à categoria de arte, utilizando de sua visão artística. Por essa perspectiva, 

como analisa Bernardet (1994, p. 56), “a técnica só importa enquanto não-ela, enquanto 

remete a algo que a ultrapassa, sem o que não se justifica”. Nesse contexto, a técnica 

deveria ser usada para evidenciar a subjetividade do diretor e não como mecanismo de 

reprodutibilidade industrial.    

A grande polêmica que se estabeleceu foi o enaltecimento de certos diretores 

que faziam parte do primeiro time dos grandes estúdios norteamericanos. François 

Truffaut, Jean-Luc Godard e a equipe da Cahiers destacaram cineastas de amplo 

sucesso comercial, alguns inclusive que viveram o seu auge durante o período 

“clássico”. Mas, como um diretor pode exercer sua liberdade criativa dentro das 

“fábricas de filmes”, nas quais o lema podia ser resumido na frase emblemática de John 

Warner, diretor do estúdio Warner Bros.: “Não quero que fique bom, quero que fique 

pronto na terça”? 

3. Por uma estética autoral 

Para desenvolver uma marca autoral no sistema do “cinema clássico” era 

necessário um bom jogo de cintura, já que, de acordo com Bordwell (2005, p. 295), 

neste esquema “o filme individual é caracterizado pela obediência a um conjunto de 

normas extrínsecas, que regulam tanto a construção da trama como a padronização 

estilística”. Na perspectiva dos Cahiers, driblar esse intrincado sistema merecia 

considerável reconhecimento. A autoria então aparece vinculada a uma proposta de 

                                                        
7 O termo francês mise-en-scène, é interpretado por Bernardet (1994: 57) como “uma ‘colocação 
em imagem’: elaboração dos planos (quadros, movimentos de câmera, aproveitamento da cenografia e 
dos objetos de cena, etc.), sem excluir a montagem, música, ruídos e diálogos.” 



“nova disposição do olhar”, mas não pressupõe uma ruptura total, estando mais próxima 

de um diálogo entre o padrão e o novo.  

Em síntese, para os críticos a autoria pede uma parcialidade, um ponto de vista 

definido e perceptível no material físico – a obra. Mais do que uma crítica a Hollywood 

em si, a política dos autores ataca diretamente os cineastas que aceitam o anonimato, 

deixando de pensar cinema como processo de criação individual-coletivo, para se 

acomodarem na confortável posição de “empregados privilegiados”. 

Na base da política dos autores está a defesa de um estilo próprio de cada 

cineasta, uma marca autoral. O estilo seria a personalidade reconhecível do diretor, 

independente do gênero abordado, mas que está evidente no tratamento do enredo, na 

abordagem e complexidade dos personagens, numa metáfora que persiste nas obras, 

num tema, uma intenção recorrente que utiliza da técnica para se mostrar, mas se 

sobrepõe a ela.  

Grünewald (2001, p. 185), em seu longo estudo sobre os cineastas da década de 

1960, define autor como “aquele que, mediante a sua filmografia, permite extrair uma 

concepção peculiar do mundo e das coisas, com o suporte de um estilo característico.” 

Ou seja, aquele que se expressa através dos filmes. Bernardet (1994, p. 36) concorda e 

vai além, ao defender que o conjunto da obra apenas concretiza um estilo e um tema que 

já estão previstos desde o primeiro filme, “assim considerando, o autor repete 

incessantemente o primeiro filme, depurando os seus temas, até a máxima depuração da 

matriz.” 
O exemplo mais difundido pelos críticos franceses do diretor que conseguiu driblar o sistema “clássico” foi 

Orson Welles, que, desde o seu primeiro filme soube imprimir a sua marca autoral. Aliás, para muitos, “Cidadão 

Kane” representa o marco inaugural da passagem do “cinema clássico” para o moderno, como defende Aumont 

(2008, p. 32): 

Depois do filme de Welles, continuará a fabricação de produtos normatizados, conforme às regras 

mais ou menos lógicas, mais ou menos universais, elaboradas por Hollywood, mas se saberá que 

existe outra possibilidade de cinema, que não apenas autoriza a virtuosidade narrativa – misturar os 

tempos e as vozes -, de como permite reivindicar a responsabilidade plena e inteira do dizer e do 

dito, em suma, de comportar-se como autor de filmes, seguindo o modelo então confesso do 

romancista. André Bazin, sempre perceptivo, não se enganou quanto a isso, ao declarar que, com e 

depois desse filme, 'o cinema é, enfim, igual a literatura'. O igual: não o vassalo, não o equivalente, 

não uma vaga lembrança, e não, também não, o concorrente. '“Fazer cinema’ é igual a ‘fazer 

literatura’”.  



É importante neste momento explorar essa dualidade que se estabeleceu entre cinema e literatura. 

Conforme afirma Bernardet (1994, p. 14), “não há dúvida de que a palavra autor usada pelos adeptos 

da política encontra sua origem no domínio literário. Tratava-se de ver o cineasta como um escritor, 

o filme como um livro, mais precisamente como um romance”. Assim, o escritor é tido como a 

representação a ser perseguida do artista e do intelectual, ao mesmo tempo em que a literatura é 

considerada a grande inimiga, “pois esses críticos querem um cinema-cinema, e não um cinema 

reflexo da literatura. O cinema não está aí para contar histórias que a literatura pode contar tão bem 

quanto ele” (BERNARDET, 1994, p.17). 

Dessa forma, uma das maiores investidas dos críticos e futuros cineastas era contra o “filme 

de roteirista”, no qual a história tinha mais importância que a forma. Truffaut, já no artigo inaugural 

da política, fez uma análise dos grandes sucessos de bilheteria da época e ironizou: “não se roda 

mais um filme na França em que os autores não julguem estar refazendo Madame Bovary.” Para o 

crítico, esse pensamento reduzia o cinema a um único processo: roteiro entregue, filme pronto; e o 

diretor ficava restrito a apenas estabelecer os enquadramentos. Ou seja, um cinema que se mostrava 

servil à literatura, estando o diretor limitado a partir das características do texto e não em função de 

sua capacidade de criação. 

Contrários a esse pensamento, os artigos da Cahiers estimulavam uma 

desvalorização dos roteiros em função de filmes que se sustentassem pelas suas 

qualidades cinematográficas. Assim, a linguagem do cinema deveria ser utilizada a 

partir de suas potencialidades imagéticas, e não submissa ao texto. Bernardet (1994, p. 

29) constata que, na política, “o enredo não é posto de lado, mas é interpretado como 

um suporte, um pretexto, como um cabide de outra coisa que não ele, e essa outra coisa 

é que importa.” Essa “outra coisa” seria o trabalho com a linguagem, a forma como a 

mise-en-scène
 é pensada e desenvolvida

, o que diferencia um mero diretor/reprodutor de 

um autor cinematográfico. 

4. Os ecos da política 

A nouvelle vague e sua política dos autores ditou o gosto, a ideologia e a paixão 

pelo cinema nos anos de 1960. Estimulados pelos jovens cineastas franceses que 

cresciam em número a cada ano, começaram a aparecer por todo o mundo movimentos 

similares, como nos casos da Polônia, Itália, Checoslováquia e Índia, entre outros. 

Nagib (1993) percebe influências diretas no Japão, no movimento intitulado de nouvelle 

vague japonesa. Merten (2003) ressalta que tanto o free cinema inglês, quanto o cinema 

independente de Nova York tiveram inspiração nas propostas da política. No mesmo 

período, surgiu no Brasil um movimento encabeçado por intelectuais e universitários 



empolgados com o neorrealismo e a nouvelle vague, intitulado de Cinema Novo, o qual, 

segundo Xavier (2001), corresponde a versão brasileira da política dos autores. Todos 

queriam fazer cinema, sem ficar restrito às ordens dos estúdios e partilhando de um 

mesmo ideal: “uma câmera na mão e uma ideia na cabeça”.8 

Ainda que tenha impulsionado grande número de cinematografias por todo o 

mundo, tamanha a repercussão que atingiu no decorrer da década de 1960, a política dos 

autores, que tinha como pedra fundante o desenvolvimento de um olhar crítico em 

relação aos padrões clássicos de linguagem e narrativa, acabou por tornar-se o novo 

modelo a ser seguido, a nova “moda”. “Todos” os cineastas queriam ser autores, como 

lembra Carrière (2006, p. 44): 

em pouco tempo a noção de cinema de autor foi deturpada e, em conseqüência, a 
linguagem foi prejudicada. Da esplêndida declaração que todos nós aplaudimos - 'um 
filme deve trazer a marca de seu diretor' -, esse preceito rapidamente entrou na fase 
decadente e se tornou mais ou menos 'um cinema de autor em que um diretor fala de si 
mesmo'. Entre as duas abordagens, a distância é pequena, a diferença é pouco palpável. 
(...) Esse foi especialmente o caso da França, onde tantas vozes em off – geralmente 
monótonas – serviam como um acompanhamento enfadonho para imagens anêmicas. 
Todos queriam 'expressar' suas fantasias, suas lembranças, até mesmo suas ideias 
particulares.   

Já no campo da crítica de cinema, “a noção de autor foi tomada pela crítica 

anglossaxã, que todavia acabou com seu conteúdo ao aplicá-la indiscriminadamente a 

todos os cineastas (sem ‘política’)” (AUMONT, MARIE, 2003, p. 235). Porém, o maior 

impacto sofrido pelo conceito de autoria foi uma versão da política realizada pelo crítico 

norteamericano Andrew Sarris, que, num impulso “autoral”, passou a chamá-la de 

“teoria do autor”. Stam (2006), ao analisar a proposta teórica de Sarris, indica uma série 

de radicalizações, em especial no que se refere aos critérios para o reconhecimento de 

um autor: competência técnica, personalidade reconhecível e um sentido interno 

proveniente da personalidade e do material.  

Nas mãos de Sarris, a teoria do autor tornou-se também um instrumento sub-
repticiamente nacionalista para a afirmação da superioridade do cinema norteamericano. 
Sarris declarou que estava disposto a 'apostar sua reputação crítica' na noção de que o 
cinema norteamericano sempre fora 'conscientemente superior' ao que, de maneira 
depreciativa e etnocêntrica, designou como o cinema 'do resto do mundo' (STAM, 2006, 
p.108). 

                                                        
8 O lema do Cinema Novo brasileiro, definido por Glauber Rocha em sua “estética da fome”, aqui 
é aplicado em caráter simbólico a todos os cinemas novos espalhados pelo mundo, quais, em maior ou 
menor grau, dividiam o mesmo ideal. 



 O cinema autoral, que já era alvo de inúmeras polêmicas, a partir de Sarris 

passou a ser criticado por todos os lados, especialmente no que diz respeito às condições 

de produção. O impacto da tecnologia, os centros de formação acadêmica e a 

profissionalização dos envolvidos no processo fílmico exigiram a revalorização da 

natureza coletiva da produção cinematográfica. Importante também ressaltar que as 

novas teorias do cinema ampliaram o foco de estudo, dos processos e das questões 

puramente de linguagem para a participação efetiva do espectador, que sempre esteve 

presente nas teorias, porém de forma indireta. Assim, o cinema passou a ser estudado 

também como agente significante, produtor de sentido e que não apenas reproduz a 

realidade, mas também a define. 

Em relação às defesas da política dos autores, curiosa é a observação de 

Carriére, ao afirmar que, após a banalização da figura do autor cinematográfico, a 

tendência atual indica o retorno a um cinema de roteirista. “Neste caso, o filme seria 

feito apenas para ilustrar  o roteiro, e não o roteiro para permitir que o filme ganhe vida. 

Desde os anos de 1980, o roteirista ocupa um lugar de honra, honra em demasia” 

(CARRIÈRE, 2006, p. 44).  

5. Considerações finais 

A liberdade do artista talvez tenha sido a maior colaboração que a noção de 

autoria no cinema trouxe para a realização de filmes. Não se trata do cineasta fazer um 

filme retratando o seu mundo particular, mas manifestando o seu desejo criativo contra 

as fórmulas estabelecidas. Foi a partir deste ponto que os críticos da Cahiers instituíram 

sua política dos autores: contra a mesmice, na defesa da marca pessoal - o estilo, a 

forma inconfundível de conduzir a mise-en-scène. Nesse sentido, problematizar o 

conceito de autoria no cinema é trazer para o centro do debate a figura do diretor/artista 

que busca imprimir suas visões de mundo frente a temática em que se concebe seu fazer 

artístico e crítico.  

Pensar o cinema como arte ou entender o filme como forma de autoexpressão e 

originalidade não foi exclusividade da nouvelle vague, tanto que uma parcela dos 

denominados autores faziam parte do período chamado “cinema clássico”. Da mesma 

forma, os vanguardistas russos, alemães e mesmo os franceses já haviam mostrado que 

era possível fazer um cinema fora dos padrões. No entanto, a novidade da política dos 

autores foi promover o diálogo com o cinema comercial, não perdendo de vista a 



narrativa e não deixando de ver cinema como arte, mas também como espetáculo, com 

um público e todo um complexo sistema econômico por trás.  

Em um período de forte efervescência cultural (entre as décadas de 50 e 60) essa 

proposta foi deveras estimulante para um número enorme de jovens que queriam se 

expressar, mas se sentiam acossados pela “aura” que envolvia as superproduções, com 

seus cenários suntuosos, encenações teatrais e fotografia estonteante. A nouvelle vague 

e sua política valorizaram a improvisação, assim o roteiro passou a ser um guia, um 

propulsor de imagens. O movimento deu ênfase aos processos de criação, mesmo que 

para isso fosse preciso denunciar os mecanismos cinematográficos (filmes de Godard, 

como “O desprezo” e “Uma mulher é uma mulher”), ou mesmo quebrar com a lógica da 

narrativa “clássica” (“O ano passado em Marienbad”, de Alain Resnais). Além disso, ao 

se posicionar contra as estruturas de controle, conquistou os jovens cineastas de diversas 

partes do mundo que sentiam necessidade de inovar. Esse caráter antipadrões pode ser 

sintetizado na declaração de Godard (1989, p. 31): “Sempre procurei fazer o que não se 

faz, dizer: 'Bem, se não se faz isso, eu farei'; porque, se a coisa se fez, o melhor é deixá-

la estar. Portanto, é melhor o que não se faz. Não é difícil ter ideias.” 

Pensando o conceito de autoria na atualidade, a questão que surge é: o que era 

novador nos anos de 1950, ou seja, toda a recusa ao sistema e ao controle, a necessidade 

de se expressar em primeira pessoa, em abordar os conflitos cotidianos, em desvincular 

o cinema da literatura, tem o mesmo valor cinquenta e poucos anos depois?  

Se de um lado a indústria cinematográfica soube muito bem recontextualizar a 

autoria para fins próprios, utilizando-a como um instrumento de marketing para 

enaltecer determinados filmes com o status artístico; do outro lado a perspectiva de 

autoexpressão,  aliada à criação e à fuga dos padrões, pode encontrar espaço nas novas 

configurações de realização, produção e distribuição que surgem com a difusão dos 

meios digitais.  
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