
O que é cinema? 

  

   Vera Lúcia Figueiredo Costa Rocha
1
 

  

        Esse título não é a promessa de uma resposta, mas o anúncio de uma questão que nós 
nos faremos no transcorrer da leitura desse artigo. 
        Toda escolha é um risco, e nós optamos discorrer sobre cinema. Veremos, se agradará 
ao caro leitor. 
        A fotografia e o cinema liberaram as artes plásticas de sua obsessão pela semelhança. A 
originalidade da fotografia com relação à pintura reside na sua objetividade essencial. Por outro 
lado, o cinema é uma linguagem. O livro de Georges Sadoul "l'invention du Cinéma" Editions 
Denoël." A invenção do Cinema, defende a idéia de que existe o sentimento de uma inversão 
das relações entre a evolução econômica e tecnológica e a imaginação dos pesquisadores, 
visto ser o autor partidário da teoria marxista. Tudo parece acontecer como se devesse reverter 
aqui a causalidade histórica que vai da infra-estrutura econômica à estrutura ideológica, e 
considerar as descobertas técnicas fundamentais como acidentes felizes e favoráveis. O 
cinema é um fenômeno idealista, porém ele não deve nada ao espírito científico.  
        Em todos os níveis a palavra de ordem é "parecer verdadeiro", montar um sistema de 
representação. 

        No Brasil, temos o grande projeto burguês e industrial da Companhia Cinematográfica 
Vera Cruz (1949), totalmente idealizado dentro do modelo de Hollywood. 

        Kulechov foi nos seus primeiros tempos de cineasta, e professor de cinema na Rússia em 
1917, aquele que desenvolveu seu trabalho baseado na revolução de 1917, a partir das cinzas 
do cinema czrista. 

        Lucáks compreende que "Todo grande período histórico é um período de transição, uma 
contraditória unidade de crise e renovação, de destruição e renascimento; uma nova ordem 
social e um novo tipo de homem surgem no bojo de um processo unificado embora 
contraditório." 

        O declínio da religião e das ideologias, é conseqüência da crise de valores, e dissolução 
da cultura, a relatividade dos costumes e a falta de perspectivas que estaria atingindo todos os 
membros da filmografia e que poderíamos juntamente com a sociedade circundante chamar de 
"multidão solitária". Essa existência plena de emoção e tensão é fonte de uma visão 
apocalíptica cinematográfica. 

        "O cinema torna visível aquilo que não víamos." Os filmes exploram a vida cotidiana, nos 
ajudando a transformar o mundo em nosso lar, igualmente nos tornam mais sensíveis à nossa 
cultura, à cultura estrangeira, às nossas contradições. 
        Kracauer defendia, a representação de pequenos fatos, e a realização de um cinema de 
rua, oposto ao do estúdio. 
        Rosellini, em 1959, exclamou "as coisas estão aí, por que manipulá-las", expressou aquilo 
que Bazin havia reiterado. Há em Bazin um respeito, por tudo que existe na sua 
individualidade. 
        A Europa e os Estados Unidos estão esgotando seus temas. A cinematografia européia é 
mais envolvida de lirismo, paisagens belíssimas, tendência introspectiva, sem falar no físico de 
seus artistas. Carole Bouquet está namorando Gérard Depardieu. E que noiva linda! Os 
americanos tem o hábito de colocar sempre um júri nos seus filmes. Há um verdadeiro desafio 
à inteligência: advogado de defesa e promotor. Cinema de alto nível, inigualável, mas que 
começa a se repetir. A saída seria promover cinemas em germinação, como afro-asiático e 
latino-americano.  
        Os grandes cineastas: Bergman, Antonioni, Resnais, Fellini buscam no mural da 
sociedade um fundo melancólico, problemas existenciais, situações oníricas. 
        O Cinema Brasileiro, mais precisamente o Cinema novo (1960-70) ganhou uma linguagem 
autônoma para a filmografia brasileira. Atentaremos para a contribuição que pode ser dada à 
arte cinematográfica. E ao nosso País, quase desconhecido no exterior. Precisamos acabar 
com os estigmas do homem preguiçoso, malandro, sem palavras que envolvem o povo 
brasileiro. Onde estão nossa música, cultura, cinema, teatro, enfim o tropicalismo de um 
país exótico, que tem tudo para prosperar? Não podemos mergulhar no lago dos equívocos, e 
sim delinear o que SOMOS, e não o que acreditam que POSSAMOS ser.     
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