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INTRODUÇÃO

O cinema tem importante participação na constituição da história de cada país, o que,
no Brasil, não foi diferente. O cinema representa uma forma de registro das representações
que autores, diretores e atores captam do cotidiano do país, criando a partir de imagens/sons,
que constroem e/ou reconstroem o mundo social. O filme pode retratar outra forma de
perceber acontecimentos ou formas de encarar ameaças, medos, angústias, esperanças etc.,
reais ou imaginadas. É por isso que formas de organização da sociedade, das instituições e da
realidade são constantemente filmadas e assistidas. Tendo em vista esses diferentes modos de
produção cinematográfica, as pesquisas a seu respeito abarcam o que Ramos (2011, p. 47)
delimita como: “A área de estudos de cinema envolve um conjunto de imagens/sons, mais ou
menos articulado em dimensão narrativa, a partir de uma miríade de estilos.”.
Considerando a relevância desse tipo de produção no país, a presente pesquisa, ao
tomar como objeto de investigação a Sociedade Brasileira de Estudos de Cinema e
Audiovisual (Socine), tem a finalidade de caracterizá-la como um agente coletivo em atuação
para delimitação e consolidação – através das pesquisas e publicações que faz – do campo
cinematográfico. Esse campo se constitui com certa abrangência, tal como apontada por
Ramos (2011, p. 47, grifos nossos): “Na definição de campo cinematográfico, podemos
incluir animações digitais, trabalhos experimentais em proximidade com a videoarte e
narrativas extensas que cotejam novelas ou minisséries televisivas.”. Observemos que o termo
incluir utilizado pelo autor é parte da dimensão estruturante principal característica de um
campo.
A história do cinema brasileiro registra, em geral, que as pessoas persistem nessa
atividade, independente de qual seja a intencionalidade delas com o produto resultante desse
trabalho: o filme. Conforme pontua Bernardet (2009), a história registra também as constantes
crises vividas pelo cinema brasileiro. Se períodos de crescimento e crises se alternaram até
recentemente, a primeira década do século XXI é apontada como de crescimento por Ramos e
Miranda (2012, p. 11), pois “Trata-se de um período no qual a produção do cinema brasileiro
decolou em termos quantitativos, conquistando um espaço que há poucos anos parecia
distante.”.
Esse crescimento está apontado na tabela 1, na qual é apresentada uma relação dos
filmes brasileiros lançados em 1995; na tabela 2, onde constam os que foram lançados em
2012; e na tabela 3, a qual contém a relação dos que foram lançados de 1995 a 2012,
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confirmando o crescimento na produção, corroborando com a afirmação de Ramos e Miranda
(2012). Acompanhando a tendência de crescimento do cinema, a tabela 6 apresenta
igualmente aumento das publicações da Socine nesse período.
Tanto a produção de filmes quanto a investigação acadêmica sobre o campo
cinematográfico tornam conhecidos o cotidiano das relações e os círculos de poder, o que
permite a instauração da construção ou reconstrução das formas identitárias de nação,
representação, identidade, cultura, valorização dos bens simbólicos etc., de modo a constituir
um panorama a respeito do que seja o povo brasileiro. Ao ser veiculado por meio de festivais,
mostras, palestras em congressos, seminários, encontros, simpósios, esses conteúdos são
(re)significados, embasando novas pesquisas e, especialmente, o que ficou evidenciado aqui:
o esforço que os pesquisadores fazem para inserir temas esquecidos ou filmados e
interpretados com viés ideológico-político muitas vezes tendenciosos. Esse fenômeno de
construção simbólica, ao ser tomado em pesquisas e publicações, favorece o debate em torno
delas e, no limite, amplia a produção e o consumo de bens culturais concretizando a
democratização de ambos.
Defendemos que a pesquisa acadêmica é estrutural para o país e que sua consolidação
diz respeito à estratégia de desenvolvimento em diversos domínios da produção do
conhecimento. Tem-se, assim, O surgimento de entidades e grupos que, como a exemplo da
Socine, encampam como forma central de atuação, a consolidação desta causa. À medida que
se amplia o número de mestres e doutores que em suas atividades laborais nas universidades,
fazem pesquisas individualmente e/ou em grupos implantando, ampliando e consolidando
espaços para a iniciação científica nas graduações onde atuam.
Nesse sentido, optamos por apreender dessas publicações uma possível chave de
leitura da produção do conhecimento sobre o cinema e os temas de estudos e pesquisas nessa
área vem ocorrendo nos últimos anos. Essa opção nos levou a realizar o levantamento dos
artigos publicados pela Socine nos meios impressos e eletrônicos, o que nos forneceu um
panorama do cinema em geral e do cinema brasileiro em particular. Os dados e, sobretudo, os
depoimentos, forneceram-nos um cenário de como a Socine elenca temáticas com a
abrangência do campo cinematográfico como ele é apontado por Ramos (2011).
A origem do interesse por cinema vincula-se às reflexões que passamos a fazer a partir
de estudos e debates realizados em 2005, originando o cadastro em 2006 do Projeto de
Pesquisa, Estudos e Extensão Cena Aberta, idealizado por docentes dos cursos de história e
pedagogia e desenvolvido conjuntamente por esses docentes com a adesão de outras
licenciaturas na Universidade Federal de Goiás. O projeto, constituído por docentes e
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discentes, relacionava textos e filmes que embasavam ou estimulavam o debate sobre um
determinado tema a cada semestre. Realizamos reuniões quinzenais de estudos e projeção dos
filmes primeiro entre os coordenadores e membros. Uma vez por mês projetamos um filme –
são quatro no semestre –, seguido de debate por um convidado ou pelo círculo que é formado
após a projeção. A aceitação do público – docentes universitários e das redes estadual e
municipal, alunos da educação superior e básica e comunidade externa em geral – sobre esse
formato é excelente, a participação é crescente, resultando em: trabalhos de conclusão de
curso, monografias defendidos nos últimos sete anos. Alguns membros foram aprovados em
programas de mestrado e doutorado em outras instituições com temas ligados aos vários
aspectos do cinema, inclusive a presente pesquisa e outra na Unicamp, ambas em nível de
doutorado.
É resultante da participação como subcoordenadora do Cena Aberta o crescente
interesse por cinema, formulando projeto de pesquisa apresentando-o à Universidade de São
Paulo – Faculdade de Educação – Linha: Cultura, Organização e Educação. Consideramos
que a cidade de São Paulo era o lugar propício para realizá-lo. Já que se encontram as
condições mais adequadas em diversos aspectos do ponto de vista inclusive de localização,
residi ali por quatro anos em que aprendi muito. O professor livre docente Afrânio Mendes
Catani, por seu largo tempo em pesquisas sobre cinema, aceitou o desafio da orientação. Sua
experiência em reflexões sobre o cinema no Brasil e América Latina apresentou-se como o
mais indicado na FE/USP. Cursamos disciplinas nos Programas de Pós-graduação da
Faculdade de Educação, FFLCH e ECA com os professores: Afrânio Catani, Sergio Miceli,
Celso Favaretto, Myriam Krasilchik, Marília Spósito, Eduardo Morettin e Ismail Xavier
auxiliaram muitíssimo.
Utilizamos como modo de fazer pesquisa aquele que privilegia o pensar relacional,
visto que ele oferece sustentação teórica condizente com as exigências para compreender os
espaços de produção cultural que são regidos por formas específicas de apresentação, de
representação e de ação. Recorremos à sociologia praxiológica de Bourdieu (2007) e aos
conceitos de campo, ator, estrutura, habitus, capital cultural, bens simbólicos, os quais entre
outros, serviram para melhor compreender formas de funcionamento dos campos da pesquisa
e cultura. Além disso, foi possível esclarecer como nesses espaços, atores e agentes criam
condições para utilizar o capital cultural que reuniram durante o percurso familiar/social e
acadêmico, efetivando pesquisas fundamentais para o desenvolvimento do país. Xavier (2012,
p. 7) pondera sobre essa questão que: “[...] ao longo das últimas décadas em que a
consolidação da Nova República se articulou à nítida expansão e total hegemonia dos
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parâmetros de mercado na produção cultural, devendo o cinema brasileiro fazer, de saída, um
esforço para legitimar sua presença na sociedade.”.
O capítulo I, “Socine: surgimento, trajetória e importância para a produção do
conhecimento sobre cinema no Brasil”, trata a respeito do contexto de surgimento da
sociedade e descreve a conjuntura do campo da pesquisa no país em meados da década de
1990. Aborda também os problemas da produção do cinema brasileiro em concatenação com
a constituição do habitus de pesquisador entre os professores universitários que, após
concluírem os cursos de mestrado e doutorado, tiveram que criar e delimitar espaço nas
universidades para realizar pesquisas. Além disso, tiveram que romper com as gerações
anteriores ao proporem perspectiva mais abrangente e inovadora tanto de objeto quanto de
método.
Os argumentos tangenciam as questões de geração que permearam a iniciativa dos
membros fundadores da Socine. Destacamos que a entidade está configurada enquanto agente
coletivo e inscreve sua concepção, existência e forma de gestão no contexto de
redemocratização do país em que a busca de mais cultura e maior produção e disseminação de
bens simbólicos estavam em pauta. Xavier (2012, p. 7) afirma: “a busca de intervenção
política não desapareceu, mas se deslocou, incorporando formas variadas [...]”. A atuação
coletiva para realizar pesquisas é, sem dúvida, uma das formas que ganhou adeptos nos
últimos anos.
O capítulo II, em que abordamos “A Socine como objeto de investigação”, tendo
como objetivo pontuar algumas questões que julgamos fundantes para a sustentação da
argumentação da pesquisa, ou seja, de que a Socine por sua forma de concepção, atuação e
gestão, conseguiu se firmar no campo científico por meio da adesão dos pesquisadores da
temática cinema e audiovisual que veem nela um importante espaço de realização e de
consolidação desse campo, bem como local para estabelecer relações de parcerias com os
demais pesquisadores dentro e fora do país, entre outras importantes atividades para eles
como a publicação, por exemplo. Fizemos uma explanação da lógica de constituição do
campo científico cujo objeto de estudo, no caso da Socine, encontra-se no campo cultural.
A compreensão de que ao se constituir, o espaço social brasileiro se fez em
circunstâncias históricas, culturais, políticas, econômicas próprias, nas quais se ancoram
práticas e tensões foram elaboradas no capítulo III “A representação da identidade ser
brasileiro (a)”. Nele, descrevemos o espaço social de redemocratização e das forças e tensões
presentes nesse contexto que delimitavam certas representações e outras que eram omitidas ou
recusadas. A identidade foi também uma representação condicionada por interesses políticos,
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ideológicos e econômicos, já que eles determinavam as relações de produção em geral, sendo
que não foi diferente com a produção cinematográfica e científica. O modelo de
desenvolvimento empreendido no país determinou em grande medida o formato do cinema e
também seu incremento como produto para o mercado e produto cultural.
As formas de ação para realizar o empreendimento de criar e desenvolver a Socine
compreendem os novos modos de ação adotados para agir no cenário que se apresentava.
Nesse sentido, o capítulo IV, “O conhecimento sobre cinema na Socine”, trás, de maneira
esclarecedora, os depoimentos de organizadores dos livros, que nos honraram ao colaborar
com a pesquisa e a quem estendemos a mais sincera gratidão.
Os depoimentos e a literatura consultada, em grande parte publicada nos livros da
Socine, nas revistas de cinema e audiovisual, mas também em autores que debatem o campo
científico e cinematográfico, permitiram-nos afirmar que apesar do cenário muitas vezes
desfavorável, consegue-se fazer filmes, como afirma Bernardet (2009, p. 160) ao denunciar o
mercantilismo em torno da produção de filmes. De um lado os filmes que visam apenas lucro
financeiro e de outro os filmes de autoria.
Em momento crucial para o cinema brasileiro, o fechamento da Embrafilme no início
da década de 1990 foi marcante no país. Segundo Bernadet (2009, p. 189), o autor afirmava:
“[...] se aceitamos que a revolução é uma transformação estrutural, independente de juízos de
valor, que ela ocorre por longos períodos, frequentemente imperceptível [...] que ela não afeta
simultaneamente todos os aspectos de uma sociedade”. (BERNARDET, 2009, p. 189).
Acrescentava o autor à época que havia a necessidade de superar as preocupações imediatas e
centrar-se no que fazer a médio e longo prazo. Além disso, apontava que todos os envolvidos
nas atividades relativas ao cinema deviam assimilar que estavam trabalhando para estruturar
em formas novas a produção, distribuição e exibição. Passadas essas duas décadas,
observamos que muito foi conquistado, especialmente em termos da produção e, em parte, da
distribuição e exibição, havendo muito a avançar. Os pesquisadores na Socine estão atentos a
esse movimento que ocorre no campo cinematográfico e extraem dele os elementos de análise
que endossam ou se opõem às direções adotadas.
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1. SOCINE: SURGIMENTO, TRAJETÓRIA E IMPORTÂNCIA PARA A
PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO SOBRE CINEMA NO BRASIL
No sentido amplo, todos nós encenamos em todo
momento para todos. A cada presença para nós,
tentamos nos interpretar a nós para outrem, e não
seria diferente para a câmara. Para cada um,
compomos uma imago e reagimos assim à sua
presença: somos nós, através dos olhos dos outros,
agindo para nós, conforme eu, sujeito, sinto ele,
outrem-nós, dentro de mim.
Fernão Ramos

Entendemos que a escolha do objeto está diretamente vinculada ao objetivo da
pesquisa, que é o de compreender os agentes, os atores e, sobretudo, as ações mais
significativas realizadas na constituição de um dado campo situado e datado. Tem a ver ainda
com interesses que construímos ao longo da atuação na educação.
Este capítulo trata a respeito do surgimento da Sociedade Brasileira de Estudos de
Cinema e Audiovisual (Socine) no Brasil em 1996 e descreve o contexto em que ela foi
instituída. O intento é compreender a importância que a Socine tem, para o fortalecimento da
pesquisa em cinema. O objetivo é compreender como a Socine contribui para agregar
pesquisadores antes dispersos e, com isso, favorecer a consolidação da pesquisa sobre o
cinema e o audiovisual no Brasil. A pergunta norteadora é: que papel tem a Socine no
processo de consolidação do campo cinematográfico brasileiro? Para respondê-la, seguimos
três objetivos específicos: a) discorrer a respeito de quais temas são pesquisados e quais não
são; b) investigar o que representam as lacunas para o campo da pesquisa em estudos de
cinema; e c) estudar sobre o que representam as emergências de temáticas novas. Esses
aspectos estão detalhados no quarto capítulo, onde se encontram analisadas as entrevistas
narrativas feitas com nove dos vinte e oito organizadores dos livros.
A Socine surgiu com a finalidade de preencher uma lacuna que existia no país na
pesquisa acadêmica na área de estudos de cinema, conforme afirmou Gelson Santana em
depoimento: “Em 1996 a Socine foi criada com a função de reunir pesquisadores para uma
discussão sobre as pesquisas de cinema no Brasil, além de tudo, o mais importante foi a
criação desse campo de pesquisa.”
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1.1 Compondo o espaço da pesquisa

Para especificar o que estamos nomeando como campo cinematográfico brasileiro, é
preciso considerar que ele é formado por vários agentes, tais como: os museus de imagem e
do som, as cinematecas, os cinemas de rua, as salas de cinema dos conglomerados, os
festivais, as mostras, as revistas de cinema, as sociedades, os órgãos dos governos, o
ministério da cultura, os cineastas, as produtoras, as distribuidoras, os atores e atrizes, as
associações de profissionais ligados às diversas áreas envolvidas no fazer cinema, os
roteiristas, os críticos, os cineclubes, os congressos, as associações, as federações, os
exibidores, entre outros.
Cabe esclarecer que entendemos campo a partir das proposições de Bourdieu (2004),
para quem ele é ‘um espaço social’ em formação e disputa por legitimação. O autor ressalta
que é necessário que a legitimação ocorra tanto interna quanto externamente, isto é, que haja
disputas de posições com outros campos e, internamente, dos atores e agentes entre si.
Bourdieu (2004) aponta que o objeto da disputa é a melhor posição e representação
para falar ou escrever em nome do campo. Nesse sentido, podemos afirmar que tanto o espaço
social em que se fazem os saberes científicos quanto a produção cinematográfica, são campos
porque possuem agentes individuais e coletivos dispostos a agir e lutar por sua consolidação.
Em ambos existe uma moeda própria e um capital específico e, sobretudo, requerem a
constituição de um habitus peculiar dos agentes, entre outros determinantes. Afirma Catani
(2007, p. 74) “[...] Bourdieu escreveu vasta obra, abarcando vários domínios, sendo
impossível, em um artigo como o presente, examinar a quase totalidade dos aspectos e
consequências que podem ser extraídas de seus escritos teóricos e de seus estudos
empíricos.”.
Tendo em vista o fato de que a Socine é um agente coletivo que atua em favor da
pesquisa sobre o audiovisual e, ao mesmo tempo, do cinema, para estudá-la mobilizamos a
noção de campo (BOURDIEU, 2004), a respeito da qual discorreremos no que se segue. Seu
uso é importante na medida em que é preciso, para uma instituição que promove estudos, que
seu campo de atuação seja definido. No caso da Socine, os pesquisadores a ela vinculados
elegeram inicialmente os estudos de cinema em suas várias nuances, incluindo depois o
audiovisual, como objeto de investigação. Entendemos, assim, que os pesquisadores dessa
entidade partem do pressuposto de Ramos (2011, p. 59), para quem “Devemos ter clara a
dimensão do campo no qual atuamos.”. Essa clareza é parte constitutiva e, funcionaria como
uma configuração do habitus, corroborando o comentário anterior.
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As formas relevantes na composição do habitus estão aprofundadas no quarto capítulo,
mas, por ora, é importante destacar que
Em suma, o habitus é o princípio da estruturação social da existência
temporal, de todas as antecipações e pressuposições através das quais
construímos praticamente o sentido do mundo, quer dizer, a sua significação,
mas também, inseparavelmente, a sua orientação para o por-vir.
(BOURDIEU, 1996a, p. 369)

Tanto o campo acadêmico como o cinematográfico são produtores de bens simbólicos
e, como tal, possuem hierarquia dos objetos legítimos, legitimáveis e (in) dignos de censura
e/ou apreciação. No campo da pesquisa, distinguem-se os temas pesquisáveis e os que ainda
não o são, bem como se diferem os pesquisadores renomados dos iniciantes. Já no campo
cinematográfico, existem cineastas consagrados ou não, bem como filmes considerados como
obras primas ou como pouco representativos. Essa lógica opera como uma moeda de troca do
campo acadêmico e cinematográfico.
O espaço social se move, e esse movimento proporciona as chances de mudança do
sistema em vigor em cada momento. Essa dinâmica permite uma renovação, sendo que, é nela
que os agentes atuam no sentido de implantar novas formas de agir individualmente e/ou em
conjunto. O importante é saber identificar o momento certo para cada proposição. O ambiente
acadêmico da década de 1990 estava, em diversos pontos de vista, favorável à criação e
crescimento, de grupos de pesquisa.
Para que saibamos a respeito de como a Socine vem crescendo e atuando nos últimos
anos, recorremos ao depoimento de Dora Mourão em seu depoimento (2012):

A Socine se constitui nesse espírito, em organizar o campo de pesquisa na
área do cinema. Ela começou pequena, e a existência da Socine, de alguma
maneira, no meu ponto de vista, incentivou a pesquisa na área do cinema.
Hoje a Socine tem por volta de 1000 associados, é um número bastante
representativo se a gente for pensar em quantos cursos de cinema existem no
Brasil com nomes diferentes, mas que têm como objeto o cinema, o cinema e
a televisão, o cinema e o audiovisual, então se a gente for pensar nessa
relação, o número de cursos e o número de associados na Socine têm uma
representatividade importante. Então, sim, eu acho que a Socine foi o
resultado de um trabalho de consolidação do campo da pesquisa em cinema,
porque o campo da pesquisa é amplo [...].

Tendo em vista o papel desempenhado pela Socine, no que se segue passamos a
descrever como se constituiu ao longo do tempo e qual a sua formação hoje.
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No que se refere à sua trajetória, a Socine surgiu no ano de 1996 e realizou, no ano de
1997, o primeiro encontro nas dependências da Escola de Comunicações e Artes da
Universidade de São Paulo (ECA/USP). Em 2013, completou dezesseis encontros. Tem
publicado os trabalhos apresentados em cada encontro sempre no ano seguinte, razão pela
qual nos permitiu tomar como objeto de análise as publicações relativas aos quinze encontros
já realizados e, cujas publicações já se encontram disponíveis.
Quanto à sua estrutura, a Socine apresenta uma forma específica, composta por:
diretoria, conselho deliberativo, comitê científico, conselho fiscal, organização editorial e
comissão organizadora de evento. Destacamos o fato de que, ao longo da pesquisa a respeito
da entidade, foi possível perceber que sua consolidação no âmbito acadêmico-científico
ocorreu, em boa parte, pelos princípios democráticos que adota na gestão, o que se reflete no
modo como é organizada estruturalmente. Além disso, a periodicidade bianual dos mandatos
da diretoria permite, entre outros, certo equilíbrio nas relações de poder, o que é fundamental
para a credibilidade da Socine.
Cabe esclarecer que os aspectos da gestão estão tratados no quarto capítulo, devido à
importância que a forma de organização da Socine pareceu evidenciada nas falas dos
entrevistados. Destinaremos um espaço maior a essa discussão, uma vez que consideramos
que um campo é constituidor de formas de ação, as quais permitem escolhas de objetos, de
disputas sociais e de ações, que serão tomadas a partir de decisões do corpo diretivo e de suas
relações com os participantes da instituição em questão.
Conforme Nogueira e Catani (2011), é essa “[...] hierarquia dos objetos que, consciente ou
inconsciente, orienta os investimentos intelectuais dos agentes, mediados pela estrutura de
oportunidades de lucro material e simbólico.” (NOGUEIRA; CATANI, 2011, p. 8). Ao que
parece, os campos da pesquisa e da produção cinematográfica no espaço/tempo que temos na
contemporaneidade, em que há demandas por toda parte, têm elementos importantes que
precisam ser considerados para compreendermos os agentes coletivos que temos em atividade
no Brasil, sobretudo, os que conseguem conquistar seus pleitos.
Se levarmos em consideração as mudanças sociais ocorridas nas últimas décadas no Brasil
e suas influências nos modos como o país se organizou a partir, especialmente, do fim da
ditadura militar, podemos entender que houve um movimento de substituição do gosto
artístico, ocorrido na estrutura social. É a este respeito que Elias (1995, p. 47) discorre, ao
observar: “E isto só pode ser visto onde o desenvolvimento da estrutura social estiver se
movendo na direção correspondente.”.
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Dessa forma, inferimos que o momento histórico pós-ditadura vivido no Brasil se mostrou
favorável às inovações na organização da estrutura que deram, de forma mais generosa,
suporte à cultura e à arte. Revela-se, assim, haver ao menos dois aspectos a serem
considerados, quanto ao cenário cultural e artístico brasileiro: a) a posição da geração pósditadura; e b) o momento social e político ‘novo’ em que vivia o país na década de 1990,
momento em que a Socine foi criada.
Conforme Gonçalves (2012, p. 267), nesse contexto de recomposição democrática que
ocorria no país foi possível que o cinema passasse “[...] a representar e a problematizar em
maior detalhe uma sociedade não mais apenas cindida pela luta de classes.”. Ao invés disso,
afirma ele que “Surgem, então, com mais vigor e consistência, novos espaços de luta e de
identificação para os sujeitos sociais.” (GONÇALVES, 2012, p. 267). A partir dessas
considerações do autor, firmamos, portanto, que as associações científicas passaram a cumprir
um fundamental papel na recomposição vivenciada no Brasil. Daí entendermos a relevância
da criação da Socine que se dedica aos estudos da produção cinematográfica do país.

1.2 O que é e o que faz a Socine

Na presente tese, buscamos mapear o papel fundamental que a Socine tem
desempenhado no cenário brasileiro no que se refere às pesquisas sobre o cinema realizadas
no Brasil e no mundo. Sendo assim, interessam-nos aspectos como o surgimento, a
estruturação e o crescimento da entidade, em cujas publicações 1 e documentação 2
fundamentamos nossa pesquisa. Pretendemos averiguar se e como a Socine 3 atua como agente
aglutinador dos pesquisadores que se dedicam à investigação acadêmico-científica em estudos
de cinema no país. Para tanto, esclarecemos que
1

A Socine realizou de 1997 a 2013, dezesseis encontros. No entanto, nesta pesquisa foram utilizados os livros
disponíveis até o 15º encontro, já que o material do 16º encontro realizado nas dependências do SENAC em São
Paulo tem previsão de ser publicado na 17ª edição, a ser realizada em Palhoça - SC, em outubro de 2013. A tese
tomou como corpus os seguintes materiais: a) os livros com parte dos textos apresentados nos quinze encontros
promovidos pela sociedade, de 1997 a 2012; b) os cadernos de resumo dos encontros; e c) as entrevistas com
organizadores dos livros que, em alguns casos, coincidem com os organizadores dos encontros.
2
Realizamos entrevistas com nove dos vinte e oito organizadores dos livros e nossa escolha recaiu sobre os que
organizaram dois ou mais livros. Excertos dessas entrevistas estão ao longo da tese, esclarecendo ou apoiando as
afirmações que fizemos sobre a Socine.
3
Em depoimento Fernão Ramos declara que buscou na Society For Cine Study o Estatuo para ter parâmetros
para organizar a Socine. Ele afirma: “Na realidade, os estatutos originais da Socine foram pensados a partir e
tendo como modelo o estatuto da Society For Cine Study. Me lembro que a gente traduziu alguns artigos para
montar o estatuto geral. A inspiração foi nesse estatuto ela é uma sociedade que funcionava otimamente e que já
estava no décimo quinto encontro na época, lá pelos anos de 94, 95, 96, justamente no período em que eu estive
lá.”.
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A Socine – Sociedade Brasileira de Estudos de Cinema e Audiovisual
completou quinze anos de existência em 2011. Com o objetivo de promover
a realização e o intercâmbio de pesquisas e estudos de cinema em suas mais
diferentes manifestações, a Socine incentiva, assim, a reflexão e a troca de
ideias sobre cinema e audiovisual no Brasil. Seu crescimento ao longo desse
período se consolidou, sobretudo, nos Encontros Nacionais ocorridos
anualmente. Estes encontros se configuram atualmente como o espaço mais
importante para a divulgação e o debate dos mais recentes estudos e
pesquisas voltados para as manifestações do fenômeno cinematográfico e
áreas afins. O encontro anual é também parte do esforço da entidade em
propiciar oportunidades concretas de interação entre os profissionais,
produtores, críticos, pesquisadores, professores e estudantes do campo do
audiovisual das diferentes regiões do país. 4

Considerando os objetivos da Socine, esclarecemos que esta pesquisa tem o objetivo
de investigar os temas e dados a serem conhecidos nas publicações e depoimentos referentes
aos estudos de cinema e audiovisual realizados pelos membros. Se há uma seleção entre os
inscritos para apresentar trabalhos nos encontros anuais e, desses selecionados, há sempre
nova seleção para a publicação nos livros.
Para tanto, é preciso apresentar o que entendemos a respeito do campo
cinematográfico e dos estudos sobre cinema. O autor acrescenta que: “Cinema é antes de tudo
uma forma narrativa, (em seus primeiros tempos, e em alguns trabalhos de vanguarda,
também uma forma espetacular) que envolve imagens em movimento (em sua maioria
conformadas pela forma da câmara) e sons.” (RAMOS, 2011, p. 47).
As pesquisas em estudos de cinema é atrativa e instigante e são muitas as surpresas
agradáveis a quem investiga essa temática. A forma narrativa mencionada por Ramos permite
inventariar aspectos abrangentes da cultura, da arte, da literatura, entre outras. Os temas
tratados nas pesquisas da Socine evidenciam essa abrangência e serão apresentados no quarto
capítulo.
A Socine foi analisada na condição de um dos agentes coletivos que se dedicam à
tarefa de promover – por meio de estudos, pesquisas, reuniões políticas e/ou técnicas e
reivindicações – um quantum de visibilidade para o cinema que contribui para a autonomia do
campo cinematográfico no Brasil. O excerto a seguir nos dá uma ideia de como existe um
jogo posto, digamos, nos bastidores do campo. É o que afirmou Dora Mourão em depoimento
(2012):

4

Disponível em: <www.socine.org.br>. Acesso em: 15 mar. 2013.
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É aí vem o que os outros acham que nós somos e nós queremos mostrar o
que nós somos, porque é óbvio que a questão do cinema propriamente dito é
um chamariz, um dos motivos de a gente ter sido obrigado, durante anos, a
ficar no currículo de comunicação social, foi um lobby das escolas de
comunicação puxar o cinema, porque o cinema era um chamariz para ter
mais aluno, é isso, ninguém se preocupou ali, em como é que é de fato a
formação em cinema. Havia um simples interesse econômico, político, e isso
não tem sentido, nós lutamos contra isso, foram dez anos para a gente chegar
à autonomia, mas não desistimos, havia um grupo que estava sempre ali,
lutando por isso, o novo Forcine foi muito importante para isso.

A partir do excerto acima, pode-se indagar: as formas de organização e atuação da
Socine se configuram como referência a outros setores ou grupos, na forma e na escolha de
estratégias de ação e/ou lutas capazes de se tornarem constituidoras de um dado campo,
entendido enquanto tal? 5. Para responder a essa pergunta, recorremos aos estudos de Bourdieu
(1996a, p. 159), para quem “A construção social de campos de produção autônomos caminha
a par da construção de princípios específicos de percepção e de apreciação do mundo natural e
social (e das representações literárias e artísticas desse mundo) [...]”.
Sendo assim, a criação bem como e, sobretudo, a aceitação social de bens simbólicos
novos depende de um conjunto de fatores que entre outros aspectos, considera quem os
propõe e se o período histórico comporta a novidade. Em algumas situações a proposição é
totalmente rejeitada, sendo aceita anos e mesmo décadas ou século mais tarde.
Como sabemos, bens simbólicos são construídos a partir de um conjunto de fatores
que determinam ou favorecem certo pleito, sempre de acordo com dada circunstância
histórica 6 que o torna possível, como foi o caso do cinema. A este respeito, Nagib (2001, p.
5

Conforme Bourdieu (1996a), o movimento temporal que faz aparecer um grupo com capacidade de fazer época
consegue impor de forma avançada suas posições. Esse movimento promove mudanças na estrutura do campo,
ou seja, faz com que as posições no campo sejam definidas objetivamente. Dessa forma, conclui o autor “Os
campos são lugares de relações de forças que implicam tendências imanentes e probabilidades objetivas. Um
campo não se orienta totalmente ao acaso. Nem tudo nele é igualmente possível e impossível em cada momento
[...]”. (BOURDIEU, 2004, p. 27).
6
Conforme Avellar (1996, p. 166), “No seu registro da invenção Auguste e Louis apresentam o cinematógrafo
como um novo aparelho para a obtenção e a visão de instantâneos cronofotográficos. Lembram que a
cronofotografia dá a ilusão de movimento pela sucessão rápida de uma série de instantâneos tirados a intervalos
reduzidos de objetos ou pessoas em movimento, e que esta ilusão se baseia num princípio simples de
compreender, o da persistência das impressões luminosas na retina. Quando observamos um objeto qualquer sua
imagem se desenha sobre a membrana nervosa que chamamos de retina, se forma no fundo do olho. Se o objeto
deixar de ser iluminado de repente a imagem na retina não se apaga de imediato, não desaparece de todo: o nervo
ótico permanece impressionado, nosso olho continua vendo o objeto como se ele ainda estivesse iluminado.
Desse modo, se um objeto iluminado se encontra diante de nosso olho e uma tela opaca interrompe o olhar numa
fração de tempo inferior ao pedaço de segundo em que a imagem permanece acesa na retina, nós não damos
conta desse eclipse passageiro. Este aparelho para obtenção e visão de instantâneos cronofotográficos possui um
mecanismo capaz de: 1. Projetar séries de fotografias de um objeto tiradas sucessivamente no intervalo de um
minuto; 2. Interromper por espaços regulares o raio luminoso; e 3. Acender a imagem seguinte antes que se
apague na retina a imagem que de fato já se apagou. Nosso olho, desta maneira, vê a fotografia deste objeto
caminhar na tela. O mecanismo essencial do aparelho dizem ainda os Lumière no registro da invenção, age por
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21) afirma que: “O cinema teve ingresso precoce no Brasil. A primeira projeção de “cenas
animadas” ocorreu em 08 de julho de 1896, no Rio de Janeiro, apenas seis meses após os
irmãos Lumière promoverem em Lyon, a sessão inaugural de cinema no mundo.”. A autora
acrescenta que “Tal precocidade tecnológica contrastava com uma sociedade atrasada, que
apenas oito anos antes libertara seus escravos.” (NAGIB, 2001, p. 21).
Cem anos se passaram para que os brasileiros vivessem o período 7 da retomada
político-ideológica, fornecendo as condições materiais e imateriais para que a arte e a cultura
voltassem a ocupar lugar de importância na sociedade. A Socine é aqui entendida como
estrutural, que prima por orientar as condutas, não apenas agindo sobre os indivíduos. “Esse
novo panorama demandava uma reorganização identitária que teria que considerar esses
espaços diversos de atuação.” (GONÇALVES, 2012, p. 267). Havia, portanto, na década de
1990, uma formação identitária pela titulação acadêmica – mestres e doutores – com
capacidade propositiva.
A criação da Socine é, assim, causa e consequência de determinado momento histórico
político favorável, sendo que sua forma de atuação e estrutura organizacional correspondem
às expectativas desse período, conforme afirmou Gelson Santana em seu depoimento (2012):

Essa foi uma das coisas importantes que esses grupos na verdade fizeram,
como, por exemplo, o caso da música no cinema brasileiro. Foram reunidos
pesquisadores que já pensavam isoladamente, mas não tinham uma
sistemática muito clara, aí o que aconteceu: essas pessoas se reuniram,
formaram um grupo de pesquisa, atraíram alunos de pós, (mestrado e
doutorado), e isso foi se ampliando cada vez mais, e hoje você tem um
estudo sistemático da música no cinema brasileiro. Coisa que você não tinha
anteriormente. Que era difícil se ter assim; podia ter um lá no Rio Grande do
Sul, outro no Rio de Janeiro, mas a integração dessas pessoas se deu na
Socine, na criação desses grupos temáticos de estudo. Isso é uma coisa
importantíssima, um ganho muito grande na Socine.

Na constituição do campo cinematográfico brasileiro encontramos como causas: o
formato que o cinema produzido aqui foi realizado, divulgado e recepcionado o cinema
nacional de maneira desfavorável, em comparação com o estrangeiro, em especial o

intermitência sobre uma fita regularmente perfurada de maneira a imprimir deslocamentos sucessivos separados
por tempos de repouso, durante os quais se opera seja a impressão seja a visão dos registros”.
7
O Brasil esteve sob governo da ditadura militar no período de 1964 a 1985; após esses 21 anos, o país iniciou
um movimento de redemocratização.
Para maiores informações, Cf.: O Cinema pós 1964: a floração tardia. In: Cinema e identidade nacional no
Brasil 1898-1969. Mauricio R. Gonçalves. LCTE Editora, 2009.
Sobre o período da ditadura no Brasil, Cf. a obra de José Willington Germano, Estado Militar e Educação no
Brasil (1964-1985), Editora Cortez. Nela, Germano trata das implicações do golpe no papel do Estado e o
direcionamento das políticas públicas.
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estadunidense. Além disso, destacam-se: o histórico de negação de educação escolar, da
cultura nacional e do entretenimento para a grande maioria da população; e a timidez por
décadas, na oferta de cursos de graduação nas áreas de artes, de cinema e afins, só para citar
alguns exemplos. O jogo de poder se faz presente, distribuindo desigualmente a hierarquia dos
objetos, utilizada amplamente nos campos científico, cultural e cinematográfico.
Quanto às razões para essa desvalorização da produção cinematográfica nacional,
destacam-se aspectos como a submissão político-territorial, viés da situação de colônia em
que esteve o Brasil e, após a independência política, a subordinação imperialista – cujas
nuances se mostraram muito mais sutis, afetando a cultura e se fazendo sentir em todos os
segmentos, favorecendo a aceitação de bens simbólicos importados que colocaram nossos
bens simbólicos em condição de sujeição e não em condições pari passu, o que seria mais útil
à nossa construção cultural.
Contrapondo-se à situação desfavorável ao cinema, o surgimento da Socine constituise como uma ação deliberada de um grupo de jovens doutores e mestres que, recémqualificados, compreendeu a importância de se produzir conhecimento sobre o cinema que se
produzia ou recepcionava-se no país. Uma ampla gama de esforços foi certamente necessária
para que os espaços tanto para a realização das pesquisas quanto para a exposição dos
resultados fossem conquistados. A este respeito, afirma Dora Mourão em depoimento, (2012)
“É sim, sempre assim, a gente está atrás dos nossos objetivos e propondo como chegar neles e
não esperando [...]”. O grupo fundador da Socine intencionava se opor ao sistema de
classificação que se opera em todo campo.
Após décadas de adiamento, a consciência coletiva possível por ocasião da reabertura
política no Brasil viabilizou lutas e ações coletivas em diferentes demandas, especialmente as
que haviam sido interrompidas no período da ditadura militar e que estavam sendo retomadas
no final da década de 1980. Grande parte dessas ações deu ênfase a questões como
democracia, cultura, arte, educação, comunicação, cidadania, direitos, entre outros assuntos
pendentes para o conjunto da sociedade brasileira.
Metodologicamente, adotamos a análise do objeto pelo viés da teoria da prática, visto
que ela permite abarcar os meios que possibilitam tanto a disponibilidade quanto o acesso aos
bens simbólicos. De todo modo, o acesso a bens simbólicos e a formação do gosto apreciativo
dos brasileiros vinculam-se diretamente à articulação constitutiva do campo da cultura e
cinematográfico. Esse campo, por sua vez, vem sendo constituído, sendo que caminha na
direção de ampliar a quantidade de filmes produzidos, ao mesmo tempo em que busca a
qualidade artística, técnica e comercial dessa produção.
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As pesquisas que vêm sendo realizadas no âmbito da Socine dão conta da gama de
nuances envolvidas na produção do cinema. Os autores e grupos da área têm feito esforços no
sentido de apreender os temas emergentes e mesmo os que, por razões outras, ficam
esquecidos. No quarto capítulo, em que tratamos a respeito das entrevistas, essa temática será
mais bem abordada.
No que se refere à ampliação da visibilidade do cinema no Brasil, a Socine vem
tornando-a maior e, em particular, vem investindo na divulgação da produção nacional, por
meio dos encontros itinerantes dos pesquisadores que se agregam em torno dos estudos de
cinema, das publicações impressas e digitais, dos livros, cadernos de resumo, cadernos de
resumos expandidos, da Revista Rebeca 8, além de livros, capítulos, artigos e ensaios
publicados fora da Socine.
Toda a produção vinculada à Socine faz com que reúna um corpus 9 de pesquisa que
possibilita o mapeamento da produção do conhecimento sobre cinema no Brasil. Analisando,
visamos a trazer à luz, a constituição do espaço de produção, distribuição, divulgação e
apreciação crítica do cinema, que foram tomados para estudos pelos membros da Socine.
Os estudos realizados sistematicamente desde 1997 no âmbito da Socine geraram os
cadernos de resumos, livros e revista. Esse material reúne um importante acervo sobre como
ocorrem as atividades ligadas ao cinema, colaborando para que o campo cinematográfico
construa certa autonomia, já que “[...] o campo de produção é espaço de relações objetivas.”
(BOURDIEU, 1996a, p. 211, grifos do autor).
Como as posições ocupadas pelos atores e também pelos agentes são relativas,
podendo ser alteradas, a criação da Socine garantiu ações efetivas no âmbito dos estudos de
cinema e, consequentemente, da divulgação e valorização do cinema, conforme afirmou
Gelson Santana em seu depoimento (2012):

Acho isso bem interessante, o que você está falando em termo de campo, a
construção do campo se deu ao longo dos anos à medida que os
pesquisadores foram capazes de estabelecer linhas e temáticas a serem
trabalhadas dentro do campo, ou seja, absorver, digamos assim, o campo, e
começar a criar linhas e mesmo uma rede de pesquisa dentro do campo.
8

A REBECA - revista brasileira de estudos de cinema e audiovisual, é editada pela SOCINE, publica artigos,
entrevistas, resenhas e trabalhos criativos inéditos de doutores e doutorandos nas áreas de cinema e audiovisual.
Com ISSN: - A Rebeca é uma revista acadêmica com periodicidade semestral. Disponível em: <
http://www.socine.org.br/rebeca/rebeca.asp>. Acesso em 15 mar. 2013.
9
Cf. A obra de R. Barthes (1967), Elements Of Semiology. New York: Hil end Wang The Noonday Press
[tradução do original francês, 1964]. Nessa obra, o corpus quer dizer “uma coleção finita de materiais,
determinada previamente pelo pesquisador, sem deixar de ser arbitrária, que usará naquele trabalho” (tradução
nossa).
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Se o cinema carrega uma dimensão analítica do mundo social, a reflexão científica
sobre o cinema tem essa possibilidade potencializada, quanto mais atuando em rede, o alcance
é muito maior. Ao reunir pesquisadores no Brasil, a Socine gera condições objetivas de
intercâmbio tanto interna quanto externamente. Esse fato é enriquecedor para a sociedade
brasileira, visto que a atuação deles se dá no campo acadêmico em conexão e intersecção com
os campos da cultura, da arte, da comunicação, entre outros. É o que destacou Dora Mourão,
em depoimento (2012):

[...] nós temos por volta de 1000 associados, isso já é uma resposta para essa
intenção de consolidar o campo, inclusive eu lembro quando nós estávamos
lutando para ter programas específicos de cinema e eu estava na CAPES
conversando com o Diretor de Avaliação e ele dizia para mim: “Apareçam,
vocês têm que aparecer, vocês querem programas específicos? Apareçam,
vocês têm que demonstrar que existe pesquisa na área”.

O fato de, na presente pesquisa, além de analisarmos as publicações da Socine,
também assistirmos aos encontros e realizarmos as entrevistas com os organizadores dos
livros, que também organizam os encontros – sendo que três deles ocuparam também a
presidência – permite afirmar que a Socine consegue uma articulação importante e
fundamental para a consolidação das pesquisas sobre o cinema expandido e, indiretamente, dá
maior visibilidade do cinema no país. Coadunamos, assim, com as proposições de Fernão
Ramos que, em depoimento (2012), afirmou que

A ideia que a gente teve quando criou a sociedade foi se reunir uma vez por
ano, eu sempre falo que a Socine é uma sociedade de pares, são
pesquisadores que se reúnem uma vez por ano e apresentam os seus
trabalhos, as suas pesquisas. Então a ideia é isso, um intercâmbio das
pesquisas, dos trabalhos de cada pesquisador e a temática é cinema.

Ao criar um espaço específico para debater o cinema que é feito no Brasil e o que
chega até nós, vindo de outros países, esse grupo passou a contribuir continuamente – já que a
Socine vem apresentando crescimento contínuo desde sua criação. Some-se a isso o fato de
que seus sócios, bem como as instituições universitárias às quais são vinculados, destacam-se
tanto em quantidade quanto na qualidade, inclusive em âmbito internacional, com as
pesquisas que produzem. O excerto a seguir, retirado do depoimento de Fernão Ramos
(2012), contribui com essa afirmação.
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Como está Socine hoje? Ela já foi para Recife, já foi para Salvador, já foi
para Brasília, já esteve no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, Minas
Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. Enfim já correu o Brasil todo. São 16
encontros que foram assim uma coisa bem significativa em termos de ocupar
esse espaço todo, com os estudos de cinema no Brasil. Então eu acho que de
uma maneira geral a criação da Socine, a sua dimensão, o jeito que ela
cresceu, os grupos que se formou nos fóruns da Socine, a reflexão que lá se
desenvolveu mostram a maturidade dessa área de estudos de cinema no
Brasil a partir dos anos 90. Isso vem junto também com a criação de diversos
cursos de cinema.

Uma associação de pesquisadores possibilitou que a congregação motivasse os
indivíduos a se unir, formando grupos em torno de uma ou outra temática e, mais que isso,
que os resultados fossem publicados de forma coletiva, o que, nos anos de 1990, era uma
novidade para a área editorial. Os pesquisadores puderam não só ter mais interesse em
pesquisar sobre cinema, mas também foram animados por tomarem conhecimento da
existência de outras pessoas com os mesmos interesses. Puderam, ainda, dar continuidade a
um tema de pesquisa ao ter interlocutores reunidos, já que se organizam e propõem trabalhos
para os encontros, mesas e seminários temáticos da área.
Com essa formatação e abrangência, a Socine cumpre o papel de agente coletivo que
define uma área de atuação e, ao fazê-lo, possibilita ações e mobiliza pessoas a realizarem
estudos a respeito de cinema, de modo a produzir conhecimento científico, auxiliando em
maior debate sobre o ambiente cultural brasileiro.

1.3 O surgimento da Socine: o ambiente cultural brasileiro

A Socine foi tomada como objeto nessa investigação por ser a principal entidade em
atividade no Brasil que se dedica exclusivamente a reunir pesquisadores em estudos de
cinema. Ela surge 10 com o objetivo inicial de debater e publicar os estudos de cinema que
estavam sendo realizados no país. Essa ação consolida e/ou incentiva a expansão da pesquisa
individual e coletiva em cinema. A inclusão dos estudos na área do audiovisual veio no
transcorrer da atuação, abarcando as demandas trazidas pelos associados e simpatizantes. Pela
forma com que foi criada e é gerida, a Socine se configura como um agente coletivo.
Conforme consta em seu estatuto atual, a Socine objetiva:

10

A Socine nasceu em 1996 logo após a criação de Leis de apoio e incentivo ao cinema, da Ancine, do
Condecine, de Festivais, entre outras. “Havia na década de 1990 um ‘clima’ de defesa do cinema nacional e a
adesão do Estado e do governo federal e de alguns governos estaduais contribuiu nesse sentido”. (Disponível em:
<http://www.socine.org.br>. Acesso em: 10 set. 2012).
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Artigo 2 – A SOCINE tem por objetivos: a) aglutinar, sistematizar e divulgar
experiências relativas ao estudo da imagem em movimento, em seus
diferentes suportes, e áreas afins. b) organizar encontros, seminários,
simpósios e congressos com a participação de seus associados e associadas,
isoladamente ou em conjunto com outras entidades similares. c) promover o
relacionamento de seus integrantes com entidades similares do País e do
exterior.

Embora a Socine não seja a única no país a divulgar a produção científica sobre
cinema, ela é, sem dúvida, a instituição que iniciou as atividades com a finalidade exclusiva
de criar e coordenar um espaço de debate, divulgação e socialização das pesquisas sobre
cinema. Ao mesmo tempo, buscava servir de estímulo às novas pesquisas dessa área,
permitindo a aglutinação dos pesquisadores que a ela se dedicam, chegando a, de certa forma,
subsidiar a graduação em cinema, almejando incentivar a criação de programas de pósgraduação. Além disso, atua ativamente na promoção e divulgação do cinema dentro e fora do
país.
Buscamos também atuar na interlocução com outras instituições, tais como a
Socicom – Federação Brasileira das Associações Científicas e Acadêmicas
de Comunicação e a Confirbecom - Confederação Ibero-Americana das
Associações Científicas e Acadêmicas de Comunicação, no sentido de
fortalecer, a partir do diálogo, o espaço do cinema e do audiovisual. Assim,
participamos do I Congresso Mundial de Comunicação Ibero-americana, em
2011, organizado por tais instituições, que teve como tema central “Sistemas
de Comunicação em tempo de diversidade cultural”. Neste encontro, a
SOCINE coordenou, junto com o FORCINE, a Sessão Temática Audiovisual (Rádio, Televisão, Cinema). Além disso, fizemos parte do
Comitê Executivo Nacional. 11

Percebe-se, a partir do excerto apresentado, que a Socine visa a realizar pesquisas e
formar grupos de pesquisa em torno de temáticas referentes ao cinema em seus vários
aspectos. Nesse sentido, ela está configurada como lugar privilegiado, por reunir os
pesquisadores que, no Brasil, encontram-se majoritariamente nas universidades. Conforme
afirma Fernão Ramos, o principal articulador 12 da criação da Socine, o objetivo inicial era

11

Disponível em: <http://www.socine.org.br>. Acesso em: 11 set. 2012.
Fernão Ramos foi o propositor inicial da Sociedade ao qual se juntou, conforme suas palavras “imediatamente
cerca de umas vinte e cinco pessoas se interessaram” em auxiliá-lo na empreitada. Pela importância do primeiro
ato de criação da Socine as pessoas que assinam a “Carta de Salvador” são citadas nominalmente em ordem
alfabética, sendo elas: André Luiz Aguiar, Ângela José, Antonio Moreno, Bernadette Lyra, Cristian Borges,
Dácia Ibiapina da Silva, Fernão Pessoa Ramos, Ivana Bentes, João de Lima Jr., José Carlos Duarte, José Gatti,
José Rodrigues Correia Filho, José Tavares de Barros, Júlio César Lobo, Lilian Cristina Monteiro França,
Leandra Carla dos Santos, Linda Rubim, Lúcia Nagib, Luís Fernando Zanin Oricchio, Luiz Fernando Perazzo,
Maria do Rosário Caetano, Mírian Nogueira e Umbelino Brasil. Fernão afirma que algumas das pessoas que
12
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fundar uma entidade de pesquisa em estudos de cinema, conforme consta em sua Ata de
fundação (RAMOS et al., 1996a).

Nós, professores, pesquisadores, ensaístas e estudantes de cinema, reunidos
em Salvador, em 16 de setembro de 1996, constatamos a inexistência de um
espaço que possa aglutinar, sistematizar e divulgar nossas experiências
relativas ao estudo da imagem em movimento em suas diferentes formas. A
partir da constatação deste estado de insuficiência no intercâmbio de nossas
atividades de pesquisa, decidimos organizar uma Sociedade Brasileira de
Estudos de Cinema que terá como objetivo primeiro o estudo e a pesquisa
da história e da teoria do cinema. Esta sociedade está sendo pensada levando
em consideração as especificidades regionais e a representatividade
democrática. Sua representatividade será estruturada nas seguintes categorias
de filiação: profissional, estudante, institucional, afiliada, mantenedor e
honorário. Como forma de divulgar e dar publicidade às atividades e aos
trabalhos da SOCINE pretendemos realizar um encontro anual, precedido de
reuniões preparatórias regionais, bem como editar uma publicação na
modalidade de revista. Como forma de atuação consideramos necessário
romper nosso estado de isolamento, promovendo a integração e o
intercâmbio entre professores, pesquisadores e estudantes, de maneira a
permitir que possamos ter uma presença dinâmica e evidente no cenário
nacional”. (Objetivo contido na “Carta de Salvador”).

Há certa concomitância entre imaginário e realidade, embora saibamos que em cada
espaço social – considerando cada formação cultural e tempo histórico – há especificidades
demarcatórias da condição de vida e de acesso aos bens culturais. Essa formação do gosto
estético ocorre ainda de acordo com cada geração. Os jovens cineastas 13, que foram
influenciados pelo “cinema novo” e que se dedicam ao cinema após esse importante
movimento do cinema brasileiro, parecem um exemplo dessa variação. Conforme Pinto
(2008, p. 40) sobre as críticas ao cinema novo “[...] tais formulações não escapavam da
irrealidade, pois qualquer anúncio de produção ou construção de um estúdio era saudado
como o primeiro passo para rivalizar com Hollywood.”.
Para Nagib (2002), os cineastas da geração “cinema novo” e “pós-cinema novo”, ou
da “retomada” 14 , evidenciam essa constante interação entre acesso a bens simbólicos e o
assinaram a Carta de Salvador não continuaram enquanto outras que não a assinaram juntaram-se ao grupo
imediatamente após, e foram fundamentais para a Socine ser concebida e criada.
13
Conforme Sousa Filho (2005), a “[...] geração contemporânea que está dando certo no mercado é não se
debater com a configuração da indústria do audiovisual brasileira e procurar trabalhar dentro das regras do jogo.
Enquanto as gerações anteriores lutavam desesperadamente pelo reconhecimento por parte do governo de um
status para a indústria do cinema as novas gerações que estão dando certo no mercado passaram por cima disso e
acabaram conseguindo finalmente o trânsito entre televisão e cinema, publicidade e cinema. Não que a geração
anterior não tenha se dado conta da importância desse trânsito [...]”. (SOUSA FILHO, 2005, p. 77).
14
De acordo com Catelli e Cardoso (2009), após o impeachment do presidente Collor, assumiu o vice, Itamar
Franco, que aprovou a Lei do Audiovisual (Lei nº 8695/93, de 20 de julho de 1993). Esta lei, “possibilitou
mecanismos capazes de financiar a produção de filmes em longa-metragem por meio de incentivos fiscais”, ou
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percurso biográfico em direção às áreas das artes, da cultura e da comunicação. Em certa
medida, eles representam melhor o ambiente cultural brasileiro que aparece no final do século
XX e início do XXI.
O cinema, desde sua origem, vem sendo constituído do esforço humano para captar o
movimento do real. Realidade e captação do movimento constituem a força motriz que move
cineastas. Criar ou recriar, inventar e reproduzir a realidade fazem do cinema, desde o século
XIX, um importante espaço de expressão humana. Conforme Ferro (1992, p.14), “Essa
capacidade do cinema não deixa de surpreender até mesmo as igrejas.”. ‘
É em razão dessa especificidade contida na sétima arte que a cultura se torna mais
acessível à população em geral. No Brasil, por exemplo, o cinema teve boa acolhida e se
desenvolveu em todos os sentidos, sendo, desde então, os jovens seus simpatizantes mais
entusiasmados. O campo cinematográfico possui, assim, uma dinâmica específica de
renovação em função de seus membros.
Bourdieu (1983) propõe que a juventude seja vista conforme as leis de cada campo,
uma vez que são objetos de luta e das divisões operadas por essa luta. Por exemplo, na
política, valorizam-se os mais velhos; na economia, os mais jovens é que em geral são
tomados como referência, ao menos nos países dispostos a constantes mudanças econômicas.
No cinema, em geral, as gerações compartilham a criação, fazendo com que a questão
geracional fique subsumida.
Portanto,
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socialmente

manipulável/manipulado, pois o fato de se querer definir os jovens constitui uma evidente
manipulação. Segundo Bourdieu (1983), no limite, os jovens podem ser entendidos como uma
unidade social, um grupo constituído com interesses comuns. No caso da Socine a faixa etária
padrão não se encaixa, mas mesmo assim, consideraram-se jovens.
Sendo assim, o grupo fundador 15 da Socine poderia ser entendido como “um grupo de
interesses comuns”, já que eram jovens atuando para mudar as circunstâncias culturais sobre

seja, mecanismos baseados na renúncia fiscal. Assim, praticamente todo o cinema dos anos 90 foi financiado por
meio desse dispositivo, em que o Estado deixa de arrecadar e transfere o montante dos impostos não recolhidos
para a atividade audiovisual. Já durante o governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, o Ministério da
Cultura, através da Secretaria do Audiovisual, traçou um balanço sobre os cinco primeiros anos da retomada do
cinema brasileiro; nele, observa-se uma clara tendência à valorização do cinema nacional, o ministro da Cultura
na época, Weffort; Souza (1998, p.14) afirma que “[...] o cinema é uma arte [...] que tem a força única de levar a
cultura de um país, da forma mais ampla possível, para milhões de pessoas em todo mundo. Assim tem
trabalhado o Cinema Brasileiro.
15
O termo jurídico lavrado para fundar a Socine consta de 93 sócios fundadores – com nome e endereço – assim
distribuídos: 10 da região sul, 11 da região nordeste, 08 da região centro-oeste, nenhum da região norte, 59 da
região sudeste e 05 estrangeiros (sendo 03 da França e 02 dos Estados Unidos da América).
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como realizar pesquisas em estudos de cinema de um país. É o que confirma Fernão Ramos
em seu depoimento (2012):

Eu vivi o processo de criação da Socine da seguinte maneira: A área de
cinema estava forte, mas, o que se tinha de pesquisa em cinema no Brasil na
época não era uma pesquisa acadêmica a maior parte das pessoas não
estavam na universidade. Em meados dos anos 90 você tem toda uma
geração que estava com mestrado, doutorado, ou seja, uma demanda, uma
necessidade de apresentar trabalho de ir a congresso e tal e a gente ficava
indo em congresso que não era da nossa área. Tinha a sociedade de
pesquisadores do cinema brasileiro, mas eram pessoas mais idosas e com o
foco muito em cinema muito fechado, focados em pesquisa histórica, e
muito restrita e com um perfil que não era da universidade. Enfim, estava
difícil trabalhar, eram pesquisadores naquele estilo assim do (Alex Viany)
enfim do (Adhemar Gonzaga) e mais um ou outro. Essa sociedade eu acho
até que continuou existindo, no final acabou se transformando em uma
sociedade que faz recuperação de filmes e que se reúne no Festival de
Brasília, acho que nem está mais se reunindo, mas por muitos anos eles
fizeram encontros.

Considerando-se os embates geracionais envolvidos na época da criação da Socine,
cabe recuperar as proposições de Bourdieu (1996a), ao afirmar o seguinte sobre a reposição
geracional:

O movimento temporal que produz o aparecimento de um novo grupo capaz
de fazer época impondo uma posição avançada traduz-se por uma translação
da estrutura do campo do presente, quer dizer das posições temporalmente
hierarquizadas que opõem um campo dado, encontrando-se assim cada uma
das posições defasada de uma categoria na hierarquia temporal que é ao
mesmo tempo uma hierarquia social (unindo as diagonais em ponteado as
posições estruturalmente equivalentes – por exemplo, a vanguarda – em
campos de épocas diferentes). (BOURDEIU, 1996a, p. 189)

No limite, do ponto de vista sociológico, o objeto de disputa entre as gerações ocorre
na transmissão do poder e dos privilégios materiais e simbólicos que a sociedade amplamente
divulga e supervaloriza, e que não estão disponíveis em quantidade suficiente para todos.
Deste modo, segundo Bourdieu (1983), sempre haverá um mecanismo de controle a ser
acionado para desvalorizar os bens disputados, ou seja, assim que um grande número obtém
um dado objeto, seja ele um automóvel ou um diploma, ele valerá menos. No caso da criação
da Socine era a forma de realizar as pesquisas sobre o quê pesquisar é que estava em disputa.
Neste sentido, consideramos que o grupo fundador da Socine soube ultrapassar os
mecanismos de controle que impedem o acesso, ou que fazem com que uma vez alcançado o
objetivo, esse bem seja desvalorizado; eles acessaram a produção cinematográfica e, ao
investigá-la, colocaram-na em destaque, valorizando-a. Isto é, “O movimento pelo qual o
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campo da produção se temporaliza contribui também para definir a temporalidade dos gostos”
(BOURDIEU, 1996a, p. 189). Esse gosto por sua vez, é composto por um sistema de
preferências ou opções de consumo.
Propomos, então, como pano de fundo, uma reflexão a respeito da conjuntura de
direitos que, dentre outras coisas, estabelece formas de se expressar, inclusive cultural e
artisticamente, pré-estabelecendo o gosto e (des)valorizando certas aquisições.
Analisar essas circunstâncias exige empreender uma crítica epistemológica e social ao
modelo econômico vigente, com vistas a encontrar novas formas de resistir e existir,
considerando os princípios de classificação ou desclassificação empregados como poder
simbólico em torno do gosto artístico-cultural que se estabeleceu, por exemplo, entre o
cinema estrangeiro e o brasileiro.
No caso brasileiro, as formas de ação, expressão, e mesmo de representação da
população frente aos produtos históricos resultantes das lutas simbólicas estabelecidas,
estavam sendo reconfiguradas. Essa estratégia simbólica é consequência, entre outros fatores,
da posição política que o Brasil ocupa no cenário mundial, sendo que até o momento, ela se
desdobra em reivindicações por direitos, dentre os quais o acesso à cultura, ao entretenimento,
a comunicação.
Deste modo, os produtos simbólicos têm entrado para a pauta de debates nos últimos
vinte anos, permitindo embates por direitos, nos quais ocorrem tensionamentos, já que os
contrastes sociais e econômicos nivelam por baixo toda e qualquer discussão e ação. Nesse
jogo, há elementos básicos a serem conquistados em áreas de fato prioritárias que devem e
podem ser debatidas nos produtos culturais.
Sendo a cultura um importante aspecto da formação e da criatividade das pessoas, a
formação cultural é objeto de disputa aberta ou simbólica. No caso do cinema, a população
tem acesso às opções possíveis ou, se preferir, as demandas são orientadas em um conjunto
circunscrito que enquadra o gosto. Então, a profusão na oferta de filmes e de artigos e livros
escritos sobre eles se contrapõe ao enquadramento do gosto do brasileiro e, de certa forma,
amplia o acesso. Já que o esclarecimento desfavorece qualquer tipo de preconceito.
As pesquisas realizadas em estudos de cinema, de acordo com Xavier (2001a, p. 14),
apontam que
Nesse quadro, o fato de um passado recente do cinema brasileiro ser objeto
de retrospectivas e debates, no Brasil ou no exterior, ultrapassa o interesse
puramente histórico ou acadêmico, sendo mais a reativação de um capital
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simbólico que pode ter o seu papel no jogo político em que se decide a
viabilização de seu futuro.

Embora o ambiente cultural brasileiro ainda seja pouco favorável ao gosto do cinema
que aqui se faz, há um movimento de aceitação, superando a tendência ao desprezo pelo
cinema que é feito no país. Ampliar a aceitação com vistas a acompanhar o crescimento da
produção de filmes apresenta desafios aos agentes que estão direta ou indiretamente
envolvidos com os vários momentos do fazer cinematográfico e, sobretudo, aos agentes que
se dedicam a investigar as nuances dessa democratização. É o que presidente fundador da
Socine, Fernão Ramos, afirma em depoimento (2012):

Sim, há uma expansão grande da área de estudos de cinema na universidade
brasileira. Então eu acho que isso é que é significativo, porque entender a
relação disso com o incremento da produção de cinema no Brasil, sem
dúvida a gente pode buscar uma relação. Mas o que eu aponto para você que
há uma relação no espaço acadêmico para a área de cinema – coisa que não
existia nos anos 80, por exemplo, era muito restrita, hoje a gente está numa
outra escala, nos últimos quinze anos a gente tem uma revolução realmente
muito forte.

Os dados e os depoimentos evidenciam que o ambiente cultural brasileiro têm
permitido um avanço da produção de filmes e, também, a consolidação da graduação e,
decorrente dela, da pós-graduação em cinema, audiovisual e multimeios. São várias as
definições, as quais permitem que sejam formados mais mestres e doutores, que passam a se
dedicar à pesquisa na área. Foi o que fez com que o gesto, inicialmente de um pequeno grupo,
originasse a Socine e, a partir dela, formaram-se grupos de pesquisa que asseguraram
consistência empírica ao objeto estudos de cinema, conferindo-lhe regularidade e destaque. É
o que aponta Rubens Machado Jr., em depoimento (2012):

Acho que é uma contribuição muito grande no campo da pesquisa, no campo
da reflexão crítica, há problemas em outros campos, acho que o campo do
debate, por exemplo, já tem algum limite. Acho que tem o fato de sermos
pouco lido no mercado editorial, no mercado das publicações de tiragem
maior.

De todo modo, embora ele aponte avanços há também desafios. O ambiente cultural
brasileiro – com seus altos e baixos – permitiu empreendimentos como a criação da Socine,
uma sociedade em moldes europeus e norte americano. Sua consolidação, após quinze anos, é
fato, o que coloca a possibilidade de diálogos na área do cinema. Pesquisas fazem avançar o
conhecimento permitindo delimitar o campo cinematográfico no país.
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Para Xavier (2001a), em parte esclarece o contexto anterior à criação da Socine. Havia
segundo o autor um clima em que o cinema viva uma fase propositiva para as cinematografias
nacionais e, nesse sentido, configurava-se como um passo inicial para um novo momento
mais pluralizado quanto a produção e consumo de filmes que anteriormente em se tratando da
produção os anos anteriores não tinham conseguido sustentar.
O surgimento da Socine estava conectado com o novo momento, o qual exigia e, ao
mesmo tempo, apoiava iniciativas daquela natureza. O período de redemocratização que
ocorria no país atingia também a cultura e a pesquisa, impondo renovação de concepção,
gestão e de ação dos agentes coletivos, o que não era sequer permitido em décadas anteriores.

1.4 Campo em disputa: o cinema e os agentes coletivos

Estamos estabelecendo uma definição conceitual de campo como definido por Bourdieu
(2004), entendendo que os agentes individuais e coletivos e, obviamente suas posições
geográficas e político-intelectual que, neste caso, analisamos como eles se colocaram em
torno da questão ‘produção e divulgação do conhecimento sobre cinema’ na primeira metade
da década de 1990 do século XX, configuram parte importante da organização de ‘um campo
cinematográfico’ no Brasil. Isto é “[...] Cada posição é objectivamente definida pela sua
relação objetiva com as outras posições, ou, noutros termos, pelos sistemas de propriedades
pertinentes, quer dizer eficientes, que permitem situá-la por referência a todas as outras na
estrutura.” (BOURDIEU, 1996a, p. 264).
A linguagem cinematográfica, por basear-se em fala e imagem, é largamente aceita
por todas as gerações de todos os estratos sociais. Por essas características, o campo
cinematográfico – diretamente ligado aos campos cultural e científico – possui certas
vantagens.

Devido às particularidades das suas funções e do seu funcionamento (ou,
mais simplesmente, das fontes de informação que lhe dizem respeito), cada
campo revela de maneira mais ou menos clara propriedades que tem em
comum com todos os outros: assim, sem dúvida porque o aspecto
“econômico” das práticas é nele menos censurado e porque, culturalmente
menos legítimo se encontra menos protegido contra a objetivação, a qual
implica sempre uma forma de dessacralização. (BOURDIEU, 1996a, p. 213)

No Brasil, o cinema configura na atualidade um tema importante, não só pela
emergência da produção, mas, sobretudo, pela posição que os filmes aqui produzidos
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passaram a ocupar, entre outros fatores, pela sustentação teórico-científica, que tornou o
movimento do cinema novo e do cinema da retomada ou pós-cinema novo mais consistentes,
tanto em quantidade quanto em qualidade.
O excerto da entrevista de Fernão Ramos a seguir sustenta essa afirmação:

Então se você me pergunta se a Socine mostra a solidificação dos estudos de
cinema no Brasil? Se há maturidade dos estudos de cinema no Brasil? Eu te
respondo que sim, tendo em vista que a gente está fazendo encontros com
300 a 400 pessoas e podia fazer até com 700 se a gente aceitasse todas as
candidaturas.

Há outro fator muito bem lembrado por Fernão Ramos, em depoimento (2012):

E por termos também padrão que assegura o nível dos trabalhos, a qualidade
dos trabalhos que são apresentados. A maturidade das reflexões eu acho que
demonstra efetivamente que essa área de estudos de cinema e audiovisual
possui no Brasil um amadurecimento bem significativo.

Os dados empíricos evidenciam um movimento de expansão do conhecimento
científico sobre cinema no país, crescimento esse que acompanha o próprio movimento de
expansão da produção de filmes e a consciência da importância que essa produção tem para a
constituição da identidade nacional. Para Gonçalves, “[...] identidade nacional e nação estão
intimamente imbricadas na sua constituição, numa relação de dependência e explanação
mútuas.” Para melhor entender essa imbricação, há vários caminhos que o pesquisador pode
utilizar:

Um dos mais interessantes é aquele que percorre a trilha que une nação e
identidade nacional ao conceito de cultura e aos processos de construção de
discurso, desaguando na produção cinematográfica e audiovisual enquanto
organizadora de discursos da identidade nacional, histórica e culturalmente
determinados. (GONÇALVES, 2009, p. 17).
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contemporâneo, paradoxalmente faz emergir a percepção da importância fundamental da
cultura para fomentar a civilidade da população que, no caso brasileiro, somou-se à
necessidade de organizar um discurso nacional pós-militarismo como parte da necessidade de
romper o isolamento não só das pessoas, na condição de atores sociais, mas também dos
agentes coletivos que as representam.
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Esse contexto é bastante favorável à criação de entidades cuja finalidade tem sido
aglutinar pessoas para defender interesses da coletividade. Nesse caso, são entidades que
surgiram em um contexto de reorganização da cultura e da ciência, as quais reúnem
pesquisadores por área e por temática, sendo ligadas a programas de pós-graduação nas
universidades, como são os casos da Socine, criada em 1996; da Intercom 16, criada em 1977;
e da Compós 17, criada em 1992.
Essas duas últimas entidades são ligadas a programas de pós-graduação da área de
Comunicação e, dentro delas, o espaço destinado ao cinema se constitui em um Grupo de
Pesquisa (GP), no caso da Intercom, e em um Grupo de Trabalho (GT), no caso da Compós,
ambos reunindo pessoas interessadas em se dedicar à pesquisa na temática do cinema.
No Brasil, como em outros países, o poder “mágico” do cinema atuou nos jovens
cineastas, ocorrendo pelo fato de se tratar de um tipo de linguagem que aproxima a arte do
real, produzindo e organizando discursos.
Em todas as culturas, ocidentais ou orientais, as pessoas se dispõem a refletir sobre a
realidade por meio do cinema. Em outras palavras, a realidade e a arte fílmica são tão
16

A Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação (Intercom) é uma instituição sem fins
lucrativos, destinada ao fomento e à troca de conhecimento entre pesquisadores e profissionais atuantes no
mercado. A entidade estimula o desenvolvimento de produção científica não apenas entre mestres e doutores,
como também entre alunos e recém-graduados em Comunicação, oferecendo prêmios como forma de
reconhecimento aos que se destacam nos eventos promovidos pela entidade. Fundada no dia 12 de dezembro de
1977, em São Paulo, a Intercom preocupa-se com o compartilhamento de pesquisas e informações de forma
interdisciplinar. Além de encontros periódicos e simpósios, a instituição promove um Congresso Nacional,
evento de maior prestígio na área de pesquisa em Comunicação, que recebe uma média de 3.500 pessoas
anualmente, entre pesquisadores e estudantes do Brasil e do exterior. O evento, sediado em cidade escolhida
pelos sócios no ano anterior, é precedido de cinco Congressos Regionais. A Intercom tem um Grupo de Pesquisa
- GP de Cinema, cuja ementa define “Estudo do cinema em seus diversos desdobramentos, contemplando
aspectos relacionados à produção, distribuição, exibição, tecnologias, interação com demais mídias audiovisuais,
preservação, entre outros, procurando compreender seus efeitos socioculturais, políticos e econômicos, em
relação aos diversos agentes envolvidos em tais processos. Abrange tópicos tais como (1) a história do cinema
no Brasil e no mundo, (2) teorias do cinema, (3) processos de significação dos textos cinematográficos, (3)
processos de inovação de linguagem, tendo em vista inclusive as transformações decorrentes da tecnologia
digital, (4) convergência do cinema com outros meios audiovisuais, (5) modos de produção e interpretação da
produção cinematográfica, considerando gêneros, classificações, fases de periodização e agentes respectivamente
envolvidos, (6) modos da recepção cinematográfica, investigações sobre a espectatorialidade e aspectos
antropológicos, econômicos, políticos e culturais da inserção social do cinema, (7) legislações, políticas
(públicas e privadas) e investigações sobre o mercado de cinema, (8) formação escolar e profissionalização no
campo cinematográfico, (9) a crítica de cinema e (10) a preservação de materiais cinematográficos”, com Seções
Temáticas que se dedicam à Ficção e Documentário. Informações obtidas em www.intercom2.tecnologia.ws.
Acesso em: 2 abr., 2012.
17
Os encontros da Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação em Comunicação (Compós) ocorrem
desde 1992. Em 2012, ocorreu o 21 encontro, e a associação contava com 40 programas filiados. Segundo a
entidade, este é um espaço de intercâmbio acadêmico entre os pesquisadores dos vários Programas, tendo a
Compós, como fórum privilegiado, os Encontros Anuais, estruturados sob a forma de Grupos de Trabalhos
(GTs), em que são apresentados e debatidos estudos que buscam refletir sobre o avanço científico, tecnológico e
cultural no campo da comunicação. A associação tem O GT “Estudos de Cinema, Fotografia e Audiovisual”,
criado em 2007, e que também publica sobre cinema. Disponível em: <http://www.compos.org.br>. Acesso em:
25 mar. 2012.
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próximas que o que mais encanta as pessoas ao assistir um filme é o fato de que, por aquele
tempo, realidade e ilusão se misturam a tal ponto de poderem ser consideradas vertedouros de
vontade latente de se expressar.
O poder quase mágico da sétima arte sempre foi e continua sendo este. “Tais fontes,
relativas ao estudo da cinematografia, têm por base não apenas o filme em si, mas estende-se
a todos os materiais relacionados àquela produção e ao contexto histórico próprio da época”.
(MENDONÇA, 2007, p. 16).

[…] o cinema, como arte narrativa, vive um momento particularmente forte
no Brasil e no mundo. A produção cinematográfica está plenamente ativa,
com cada vez mais jovens querendo fazer cinema. Podemos constatar isto
com facilidade em nossas escolas. A forma de produção cinematográfica,
apesar de envolver altos custos, insere-se de modo dinâmico na sociedade
contemporânea. (RAMOS, 2000, p. 10)

Pudovkin (s/d, p. 25), na obra Diretor e ator no cinema, afirma que “A base da arte da
filmagem é basicamente a montagem”. Ele continua, apontando que “A expressão de que o
filme é ‘rodado’, parece-nos inteiramente falsa, e deveria ser banida do vocabulário
cinematográfico. Um filme é construído.” (PUDOVKIN, s/d, p. 26). Assim, conclui que “tudo
o que se faz para influenciar os sentimentos e as ideias do público é de essencial importância”.
(p. 30).
Para Gonçalves (2005, p. 24), “O cinema, como local da construção audiovisual, não
escapa dessa realidade. Construindo e ‘re-apresentando’ seus quadros da realidade por meio
dos códigos que emprega”. Por saber desse poder é que o filme foi sendo utilizado para
veicular mensagem ideológica que imprime uma ordem para o espectador.
O filme passou a ser usado também para vender produtos e ideias diretamente, os
quais passaram a chegar massivamente à população. É para esses e outros aspectos que
envolvem a cultura, que o cinema e a pesquisa sobre cinema que os olhares se voltam
continuamente. A constituição de agentes coletivos que investigam o cinema será sempre
importante em qualquer país.
O cinema, entendido como uma das formas de expressão da cultura, oferece
possibilidades de compreensão da realidade tanto circundante quanto universal. Na história
filmada, a pessoa pode se ver ali representada, ou ver a sua história ou angústia de alguma
maneira apresentadas. Agel (1963), na obra O cinema tem alma?, percebendo que essa forma
de arte viria a se constituir como uma importante forma de expressão/contestação social,
afirmou o seguinte:
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Para quem acredita que a verdade está além, sempre além das aparências
sensíveis, mas que todos êsses mecanismos testemunham uma mesma
criação, esta penetração no seio do cosmo tem de algum modo um valor. O
cinema, que modificará um dia toda a nossa perspectiva, cumpre já de uma
maneira palpável tôdas as intuições claudelianas, e nos reintegra, se nos
prestamos a isso com um coração puro, na intimidade deste mundo que foi
criado para nós. (AGEL, 1963, p. 26)

A democratização do acesso à cinematografia compreende diretamente um tipo de
acesso à cultura e ao cinema que nos representam. Como afirma Gonçalves (2005), o cinema
é constituidor de uma identidade nacional que nos apresenta como nação para nós mesmos e
para o mundo.
A atuação de agentes que, como a Socine, realiza pesquisas sobre os filmes que estão
sendo produzidos no país e estende essa investigação para os filmes que chegam ao país, e a
todas as demais nuances do cinema, presta contribuição fundamental para a compreensão da
realidade do mundo social. Ao fazê-lo, essa entidade contribui para a socialização dos bens
simbólicos.
Tem-se, assim, uma ampliação do público do cinema brasileiro a partir do lançamento
de filmes que marcam a retomada da produção nacional. Dentre esses filmes, registra-se o
lançamento, no ano de 1995, de onze produções de ficção e três documentários, com destaque
para os filmes: Carlota Joaquina, a princesa do Brasil (1995), direção de Carla Camurati,
cujo público chegou a 1.286.000 espectadores; O quatrilho (1995), direção de Fábio Barreto,
com 1.417.154; Menino Maluquinho (1995), de Helvécio Ratton, com 397.023 espectadores;
Sábado (1995), direção de Ugo Giorgetti, com 155.000; e Terra estrangeira 18(1995), de
Walter Salles e Daniela Thomas, com 112.840 espectadores e ganhador de dez prêmios. Esses
foram os cinco filmes que alcançaram maior público na década de 1990.
Tabela 1: Relação dos filmes brasileiros lançados no Brasil no ano de 1995.
Ano de
Lança
mento
1995

1995

18

Título
Banana is
my Business
Carlota
Joaquina,

Direto
r
Helena
Solber
g
Carla
Camur

Proponente /
Produtora

Sal
as

Renda
(R$)

Docum
entário

ND

90.000,0
0

15.470

Ficção

33

6.430.00
0,00

1.286.00
0

UF

Gênero

Juca Filmes

RJ

Elimar Produções
Artísticas

RJ

Público

Cf. PÁSCHOA, A. Classe média vai ao inferno. In: Estudos de Cinema, 2001, p. 70-77. SOARES, R.L.
Imagens estigmatizadas: à margem da margem. In: Estudos de Cinema. 2005, p. 251-258).
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Ano de
Lança
mento

1995

Título
Princesa do
Brazil
Causa
Secreta

1995

Cinema de
Lágrimas

1995

Efeito Ilha

1995

Louco por
Cinema

1995

Menino
Maluquinho

1995

O Mandarim

1995

O Quatrilho

1995

Perfume de
Gardênia

1995

Sábado

1995

Super
Colosso

Proponente /
Produtora

UF

Gênero

Sal
as

Renda
(R$)

Agravo Produções
Cinematográficas

SP

Ficção

ND

15.000,0
0

3.000

Meta Vídeo
Produções

RJ

Docum
entário

ND

7.500,00

1.575

Dezenove Som e
Imagens
Produções
Asa Cinema e
Vídeo

SP

Ficção

ND

15.000,0
0

3.000

RJ

Ficção

ND

60.000,0
0

12.991

Grupo Novo de
Cinema e TV

RJ

Ficção

31

1.532.50
9,00

397.023

Movie Track

RJ

Ficção

ND

35.000,0
0

7.616

Filmes do Equador
/ Produções
Cinematográficas
LC Barreto
Dezenove Som e
Imagens
Produções

RJ

Ficção

64

4.513.30
2,00

1.117.15
4

SP

Ficção

ND

55.000,0
0

9.077

SP Filmes de São
Paulo

SP

Ficção

ND

906.750,
00

155.000

Play Vídeo
Produções para
Cinema e
Televisão
Videofilmes
Produções
Artísticas

SP

Ficção

216

506.027,
00

154.762

RJ

Ficção

ND

500.000,
00

112.840

RJ

Docum
entário

ND

15.000,0
0

3.000

Público

ati
Sérgio
Bianch
i
Nelson
Pereira
dos
Santos
Luiz
Alberto
Pereira
André
Luiz
Oliveir
a
Helvéc
io
Ratton
Júlio
Bressa
ne
Fábio
Barreto

Guilher
me de
Almeid
a Prado
Ugo
Giorget
ti
Luiz
Ferré

Walter
Salles e
Daniel
a
Thoma
s
Yndio do
Sylvio
Usina de Kyno
1995
Brasil
Back
Fonte: Agência Nacional de Cinema (ANCINE).
1995

Terra
Estrangeira

Direto
r

O ano de 2012, final do período abarcado pelo nosso recorte temporal 19, registra 83
filmes lançados e destes as cinco maiores bilheterias foram: Até que a sorte nos separe, com
19

Conforme a Ancine, “Em 2012, a arrecadação das salas de exibição brasileiras atingiu o recorde histórico de
R$ 1,6 bilhão, alta de 12,13% em relação ao ano anterior. O público acumulado também alcançou patamar
recorde de 146,4 milhões de espectadores. A participação de público dos títulos nacionais fechou o ano em
10,62%, (em 2011, foi de 12,42%), oscilando entre 5,12% no primeiro semestre e 15,29% no segundo semestre.”
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público de 3.322.561; E aí Comeu?, com 2.576.213 espectadores; Os penetras, com
2.228.318; Gonzaga de pai para filho, com 1.457.988; e De pernas pro ar 2, com lançamento
em 718 salas, em 28/12/2012, com 1.058.421 espectadores em uma semana. As aventuras de
Agamenon, o repórter, com 937.980, e Totalmente inocentes, com 523.577 espectadores,
sendo estes os filmes que alcançaram as bilheterias com mais de quinhentos mil espectadores.

Tabela 2: Relação dos filmes brasileiros lançados no ano de 2012.
Título

Gênero

1

Até que a Sorte nos Separe

Ficção

2

E Aí, Comeu?

Ficção

3

Os Penetras

Ficção

4

Gonzaga ‐ De Pai para Filho

Ficção

De Pernas pro Ar 2

Ficção
Ficção

7

As Aventuras de Agamenon, o
Repórter
Totalmente Inocentes

8
9

Distribuidora
Responsável *
Paris (SM)

Salas

Público

425

3.322.561

Downtown
(Freespirit)
Warner

514

2.576.213

330

2.228.318

407

1.457.988

718

1.058.421

244

937.980

Ficção

Downtown
(Freespirit)
Downtown
(Freespirit)
Downtown
(Freespirit)
Paris (SM)

153

523.577

Paraísos Artificiais

Ficção

Zazen

232

402.852

Xingu

Ficção

205

377.887

10

E a Vida Continua

Ficção

Downtown
(Freespirit)
Paris (SM)

139

370.624

11

Dois Coelhos

Ficção

Imagem (Wmix)

236

336.460

12

Na Estrada ‐ On The Road

Ficção

Playarte

118

288.838

Billi Pig

Ficção

Imagem (Wmix)

211

257.664

O Diário de Tati

Ficção

Vinny Filmes

102

206.318

15

Raul, o Início, o Fim e o Meio

Documentário

Paramount/Universal

36

170.471

16

À Beira do Caminho

Ficção

Fox

218

159.109

17

Reis e Ratos

Ficção

Warner

172

128.396

18

Heleno

Ficção

64

91.798

19

A Música segundo Tom Jobim

Documentário

Downtown
(Freespirit)
Sony (Columbia)

21

74.901

20

Tropicália

Documentário

Imagem (Wmix)

39

70.775

21

31 minutos – O filme

Ficção

H2O Films

129

56.602

22

Ficção

Sony (Columbia)

32

46.689

23

Eu Receberia as Piores Notícias
dos seus Lindos Lábios
Corações Sujos

Ficção

35

42.297

24

Área Q

Ficção

64

38.739

25

Violeta Foi Para o Céu

Ficção

Downtown
(Freespirit)
Califórnia (Antonio
Fernandes)
Imovision (Tag
Cultural/Reserva

11

36.447

5
6

13
14

A recuperação do desempenho dos títulos brasileiros deu‐se principalmente no último trimestre do ano, com
22,17% de participação média. Foram vendidos 15,5 milhões de ingressos para obras brasileiras em 2012, ano
que contou com 83 lançamentos nacionais. (Disponíveis em: <http.www.ancine.org.br>. Acesso em: 15 mar.
2013).
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Título

Gênero

Distribuidora
Responsável *
Nacional)

26

Infância Clandestina

Ficção

17

26.244

27

Febre do Rato

Ficção

10

25.424

28

Curitiba Zero Grau

Ficção

Imovision (Tag
Cultural/Reserva
Nacional)
Imovision (Tag
Cultural/Reserva
Nacional)
Tigre Filmes

8

19.674

29

Era uma vez eu, Verônica

Ficção

13

16.387

30

Documentário

51

13.609

31

Soberano 2 – A heróica
conquista do mundial de 2005
Boca

Imovision (Tag
Cultural/Reserva
Nacional)
G7 Cinema

Ficção

Vinny filmes

26

11.947

32

Vou Rifar meu Coração

Documentário

Vitrine Filmes

20

10.710

33

Luz nas Trevas ‐ A Volta Do
Bandido da Luz Vermelha
Histórias Que Só Existem
Quando Lembradas
Brichos II ‐ A floresta é nossa

Ficção

Mercúrio Produções

10

9.489

Ficção

Vitrine Filmes

6

8.740

Animação

Signopus

26

7.916

Cara ou coroa

Ficção

Vinny filmes

14

7.677

Quem se Importa?

Documentário

5

7.611

Animação

48

7.149

39

Peixonauta ‐ Agente Secreto da
O.S.T.R.A
Uma Longa Viagem

Imovision (Tag
Cultural/Reserva
Nacional)
Ab Filmes

Documentário

Vitrine Filmes

8

6.769

40

Marighella

Documentário

12

5.439

41

A Novela das Oito

Ficção

Downtown
(Freespirit)
Paramount/Universal

21

5.147

42

Girimunho

Ficção

Vitrine Filmes

10

5.119

43

5 x Pacificação

Documentário

H2O Films

16

4.585

44

Hotxuá

Documentário

Caliban

4

4.493

45

Disparos

Ficção

H2O Films

16

4.329

46

O Homem que não Dormia

Ficção

Pandora (Providence)

6

4.009

47

Onde a Coruja dorme

Documentário

Riofilme

8

3.546

48

Menos Que Nada

Ficção

Prana Filmes

9

3.092

49

O contestado – Restos mortais

Documentário

6

2.563

50

Cocoricó conta clássicos

Ficção

Espaço Filmes
(Spectateur)
Mobz

13

2.356

51

Paralelo 10

Documentário

6

2.160

52

Sudoeste

Ficção

Gávea Filmes (De
Felippes)
Vitrine Filmes

1

2.152

53

Circular

Ficção

Grafo Audiovisual

4

1.769

54

Antônio Conselheiro – O
taumaturgo dos sertões
Romance de Formação

Ficção

VPC Cinemavídeo

6

1.614

Documentário

5

1.387

Marcelo Yuka no Caminho das
Setas
Um homem qualquer

Documentário

Espaço Filmes
(Spectateur)
Tucumán

6

1.311,00

Ficção

Pipa

9

1.093

34
35
36
37

38

55
56
57

Salas

Público
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Título

Gênero

58

Virando Bicho

Documentário

59

Contos Gauchescos

Ficção

60

Construção

Documentário

61

Ibitipoca, droba pra lá

62

Santos, 100 Anos de Futebol
Arte
Astro – Uma fábula urbana em
um Rio de Janeiro mágico
Mãe e Filha

Distribuidora
Responsável *
Fraiha produções

Salas

Público

24

980

6

970

6

845

Documentário

Empresa
Cinematográfica
Pampeana
Espaço Filmes
(Spectateur)
Lume

1

816

Documentário

Canal Azul

2

691

Ficção

Elo Company

7

681

Ficção

Lume

3

670

Documentário

Vitrine Filmes

3

544

66

Futuro do pretérito:
Tropicalismo now!
Sagrado Segredo

Documentário

Polifilmes

5

499

67

Constantino

Documentário

1

472

68

Vale dos Esquecidos

Documentário

3

424

69

O Liberdade

Documentário

Outros Filmes
Produções
Espaço Filmes
(Spectateur)
Moviola Filmes

1

419

70

Documentário

Okna Produções

2

384

71

Argus Montenegro e a
Instabilidade do Tempo Forte
Coração do samba

Documentário

Kinofilmes Produções

1

279

72

Testemunha 4

Documentário

Mirada Filmes

1

162

73

Expedicionários

Ficção

2

104

74

Clementina de Jesus ‐ Rainha
Quelé
Dia de Preto

Documentário

Outros Filmes
Produções
Werinton Kermes
Telles Marsal
Demian Produções

ND

ND

Documentário

77

Dino Cazzola – Uma
filmografia de Brasília
Espia Só

78

63
64
65

75

ND

ND

ND

ND

Documentário

Terra Firme
Produções
Guarujá Produções

ND

ND

Luto em Luta

Documentário

Like Filmes

ND

ND

79

Muito além do Peso

Documentário

Maria Farinha Filmes

ND

ND

80

Mulher à Tarde

Ficção

88 Produções

ND

ND

81

O Manuscrito Perdido

Documentário

Refinaria Filmes

ND

ND

82

Ponto Org

Ficção

Usina Digital

ND

ND

83

São Paulo Companhia de Dança

Documentário

Casa Azul

ND

ND

76

Ficção

* Distribuidora responsável por enviar as informações sobre a bilheteria dos filmes à Ancine, via SADIS Sistema de Acompanhamento de Distribuição em Salas.
Fonte: Ancine. Disponível em: <http://www.socine.org.br>.
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Gráfico 1: Gênero dos filmes lançados em 2012.

Fonte: Dados da autora.

O campo cinematográfico brasileiro possui especificidades que o torna particular em
seu funcionamento e ordenamento. As questões relativas à produção e distribuição dos bens
simbólicos estão detalhadas no terceiro capítulo. Essa realidade é representada nos filmes nos
dando uma ideia do que ocorre no cinema 20 nos últimos quinze anos. Em um importante
período de redemocratização do país que tem grande importância em si, o cinema é um bem
simbólico de grande aceitação.
Frente ao exposto, a realidade de um dado país, quando apresentada e representada nos
filmes, mostra-se democratizadora da cultura. Entendemos, contudo, que o filme é feito com
olhares condicionados pelas conjunturas econômica, social, cultural e política que
constituíram 21 a nação e o aporte de capital cultural dos legisladores, produtores, diretores,
atores, financiadores/patrocinadores, distribuidores dos filmes, o que permite uma reflexão
pela representação tanto para concordar quanto para discordar deles. Os filmes, por sua vez,
ao se tornarem matéria de interpretação dos pesquisadores, compõem um constructo rico para
interpretação, e a Socine agrega como entidade científica essa tripla possibilidade.

Tabela 3: Relação dos filmes brasileiros lançados entre os anos de 1995 e 2012.

20

Filmes

Salas

Público

1995

14

344

3.278.508

1996

18

325

1.070.852

1997

21

552

3.750.913

1998

23

631

4.330.557

Cf. Leia o livro, veja o filme, compre o disco: a produção cinematográfica juvenil brasileira na década de
1980, BUENO Zuleika de Paula, Universidade Estadual de Campinas, no Instituto de Artes no Programa
Multimeios, 2005.
21
Cf. AVELLAR, José Carlos; SANZ, Sérgio. O que o cinema vê, o que vemos no cinema: depoimentos de
diretores e análises críticas para estimular o debate dos filmes do 35⁰ festival de cinema de Gramado. Rio de
Janeiro: Aeroplano, 2007.
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1999

28

1.213

6.092.779

2000

23

1.162

6.344.669

2001

30

1.433

7.948.065

2002

29

898

7.170.334

2003

30

2.889

22.291.806

2004

49

2.921

15.494.873

2005

45

1.785

10.178.369

2006

72

2.590

10.727.571

2007

78

2.857

9.112.934

2008

79

2.045

8.617.003

2009

84

3.390

17.249.039

2010

75

4.069

24.006.420

2011

99

4.822

17.264.408

2012

83

5.343

15.506.375

Total

880

39.269

190.435.475

Fonte: Dados da autora.

A tabela 3 mostra o crescimento, com pequenas reduções de ano a ano, da produção
cinematográfica brasileira, sendo a maior presença de público nos anos de 2003 e 2010,
resultantes de vários fatores que vão desde a ampliação do fomento para a filmagem dos
roteiros, aumento de público, ampliação do número de profissionais da área do cinema,
ampliação dos anos de escolaridade da população, entre outros. Essa fase não se dá sem
inúmeros problemas de produção, divulgação e exibição que encontramos na generosa
literatura que analisa a situação do cinema brasileiro. Contudo, não cabe aqui detalhar os
inúmeros limites que a indústria cinematográfica, como os demais ramos industriais, encontra.
Já o gráfico 1 permite a visualização do crescimento de filmes lançados, do número de
salas de exibição, sendo o reduzido número de salas destinadas ao lançamento dos filmes
brasileiros objeto constante de análise crítica nas publicações da Socine.
Gráfico 2: Relação dos filmes brasileiros lançados de 1995 a 2012.

Fonte: Dados da autora.
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O gráfico acima expressa o crescimento mais consistente de desempenho que o cinema
brasileiro vem conseguindo no período compreendido entre os anos de 1995 e 2012, quando
houve um reinício das atividades interrompidas em decorrência da crise do setor.
O crescimento da produção cinematográfica registrada no período apresentado na
tabela aponta para o fato de que houve uma rearticulação de diversas formas tanto pela
produção cinematográfica quanto no mercado produtor e exibidor. Além disso, a maior
aceitação do filme brasileiro aponta para uma crescente capacidade de articulação pela
cultura, pela arte e também pela comunicação. Tivemos em 1995, apenas 12 filmes lançados,
saltando para 83 filmes em 2012.
Contudo, continua havendo uma supremacia da produção estrangeira, especialmente
os vindos dos Estados Unidos da América. Conforme dados obtidos na Ancine, em 2012
foram lançados 83 filmes brasileiros, contra 247 estrangeiros. Das 20 maiores bilheterias no
ano de 2012, os filmes brasileiros obtiveram apenas três classificações – o nono, o décimo
segundo e o vigésimo lugares. Embora o público dos filmes brasileiros tenha se ampliado, a
distribuição por salas ainda continua muito desigual. Embora a frequência do publico aos
filmes brasileiros tenha crescido em termo total ainda é baixa se comparada com a frequência
a filme estrangeiro e com número da população.
A tabela 4 mostra o crescimento no número de salas de exibição, com destaque para as
regiões nordeste e norte do Brasil, havendo continuidade da tendência de crescimento em
salas de shopping centers.

Tabela 4: As 20 maiores bilheterias no Brasil em 2012.
Título
Os Vingadores
1 - The Avengers
A Saga
Crepúsculo:
Amanhecer –
2 Parte 2 O final
A Era do Gelo
3 4
Madagascar 3:
4 Os Procurados
Batman: O
Cavaleiro das
Trevas
5 Ressurge

Distribui
dora

Data de
Lançamento

Disney

27/04/2012

EUA

Paris
(SM)

15/11/2012

EUA

1410

Fox
Paramoun
t/Universa
l

29/06/2012

EUA

1010

08/06/2012

EUA

885

Warner

27/07/2012

EUA

968

País

Salas
1042

Renda
(R$)
129.595.5
90,00

PMI
(R$)

Público

11,88

10.911.371

10,52

9.453.533

10,85

8.728.719

59.140.81
8,00

11,22

5.269.118

55.062.75
5,00

10,7

5.146.519

99.488.25
4,95
94.701.80
1,95
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O Espetacular
Homem6 Aranha
Alvin e os
7 Esquilos 3

Sony
(Columbi
a)

06/07/2012

EUA

936

Fox

06/01/2012

EUA

545

Disney
Paris
(SM)
Imagem
(Wmix)
Sony
Homens de
(Columbi
11 Preto 3
a)
Downtow
n
(Freespirit
12 E Aí, Comeu? )
Sony
007 – Operação (Columbi
13 Skyfall
a)
Sony
Hotel
(Columbi
14 Transilvânia
a)
Branca de
Paramoun
Neve e o
t/Universa
15 Caçador
l

20/07/2012

EUA

705

05/10/2012

Brasil

425

31/08/2012

EUA

662

60.473.88
1,21
44.341.51
7,97
37.018.99
3,00
33.869.88
0,68
33.115.80
7,00

25/05/2012

EUA

797

22/06/2012

Brasil

26/10/2012

16 Fúria de Titãs 2
Sherlock
Holmes: O
Jogo das
17 Sombras
O Motoqueiro
18 Fantasma 2
O Hobbit: Uma
Jornada
19 Inesperada

11,75

5.145.603

8,66

5.187.250

10,7

3.458.783

10,19

3.322.561

10,46

3.166.183

31.344.35
9,46

11,83

2.649.531

514

26.054.02
9,14

10,11

2.576.213

EUA

558

29.696.17
5,25

11,64

2.550.914

05/10/2012

EUA

445

31.140.78
3,50

12,35

2.522.062

01/06/2012

EUA

571

9,93

2.518.398

Warner

30/03/2012

EUA

24.999.74
1,00
30.296.29
528
8,00

12,21

2.480.920

Warner
Imagem
(Wmix)

13/01/2012

EUA

434

10,06

2.456.934

17/02/2012

EUA

11,61

2.397.189

Warner

14/12/2012

EUA

12,92

2.364.614

Warner

30/11/2012

Brasil

10,04

2.228.318

8 Valente
Até que a Sorte
9 nos Separe
Os Mercenários
10 2

20 Os Penetras
Fonte: Ancine.

24.720.86
6,00
27.833.83
504
3,10
30.560.50
2,00
22.361.38
330
6,00

1.189

Ao que parece, o campo cultural vem vivendo novas circunstâncias histórico-políticas
e, elas estiveram favoráveis à organização e aglutinação de forças dentro do campo
cinematográfico brasileiro no período em análise e pesquisadores e cineastas aproveitaram o
momento. Curioso é que a região norte é a terceira mais filmada, ficando atrás da sudeste,
com Rio de Janeiro e São Paulo, respectivamente. Na previsão de filmagens para o ano de
2013, São Paulo superará o Rio de Janeiro.
A atuação da Socine realizando pesquisas tanto do cinema feito anteriormente quanto
sobre os filmes que surgiu a partir de 1995, contribui para a consolidação do cinema e da
pesquisa sobre ele. Estendendo essa investigação para os filmes que chegam ao país, presta
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contribuição fundamental para a compreensão da área cinematográfica e do audiovisual e da
realidade brasileira. Ao fazê-lo, essa entidade contribui para a socialização dos bens
simbólicos. Vejamos, a seguir, quais estratégias utilizadas pelos membros da Socine.

1.5 Estratégias de consolidação da Socine no campo da pesquisa em cinema

Ocorre que, nos diferentes espaços sociais e nas diversas estratificações sociais, as
ações realizadas valorizam ou desvalorizam os bens simbólicos produzidos. Nesse contexto,
qualquer iniciativa de consolidação da cultura, da arte, do cinema, entre outros aspectos
civilizadores e formadores, merece ser destacado, como é o caso da valorização da cultura
brasileira, dos filmes brasileiros e mesmo em coprodução com outros países.
A intencionalidade é de estabelecer uma tipologia da relação entre a atuação dos
agentes promotores e organizadores da cultura e do conhecimento científico: caso da Socine e
a consolidação de um agente específico ou de um campo cinematográfico para o movimento
de consolidação da nação autônoma e livre. A nosso ver, os membros da Socine agem
deliberadamente para promover e valorizar o cinema brasileiro e mundial ao pesquisá-lo e
divulgá-lo sistematicamente nos encontros e nas publicações que fazem.

Hoje em dia, enfim, a coisa já está bastante ampla e diversificada, mas eu
acho que a pesquisa sobre cinema brasileiro é bastante significativa, todas as
publicações que você tem atualmente - você vê lá na Socine deste ano correspondem a mais de vinte livros e todos de pesquisadores que estão na
Socine, e ali havia, eu não sei quanto exatamente, mas havia sobre o cinema
brasileiro. A Socine hoje é a única associação que congrega o pesquisador
que se debruça sobre cinema, sobre audiovisual. (Depoimento de Dora
Mourão, 2012)

Compreendemos que as tomadas de posição, especialmente aquelas que são
acompanhadas de ação, caracterizam estratégias de ação bem sucedida. Entendemos que tais
tomadas de posição são independentes de: a) onde os atores e agentes estejam posicionados
no campo; b) como se movimentem nos espaços formativos, socializadores e possibilitadores
de aquisição de capital cultural; e c) a qual faixa etária e renda pertençam, entre outras
determinantes. Estratégias planejadas, executadas, reorientadas, alteradas, ajustadas,
possibilitam construir experiências democratizadoras. As pesquisas na Socine abordam
questões desse tipo.
A tomada de posição indica que agentes e atores são capazes de fazer confluir
conquistas fundamentais para o campo, conquistas essas que dão ao campo a visibilidade
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necessária para que seus bens simbólicos ganhem notoriedade. A Socine surge em um
ambiente político-social favorável, uma vez que os proponentes pertenciam a regiões
geográficas historicamente destacadas e a instituições universitárias consolidadas em termos
de desenvolvimento cultural e científico. Esse conjunto fez parte das estratégias adotadas para
impulsionar a pesquisa autônoma na área de cinema e audiovisual.
O cinema, entendido como um tema que alcança um grande público, faculta encontro
com a alteridade, apresentando-se como possibilidade de apreensão das representações que a
sociedade brasileira faz dos temas que os cineastas levam para as telas e que deles os
pesquisadores se ocupam para analisar essa produção. A construção social do imaginário se
altera conforme os contextos histórico, cultural, político, econômico, ideológico, social, entre
outros, devendo ser representado e analisado. Com isso, o objeto em análise na Socine é
renovado constantemente.
Portanto, a análise da trajetória da Socine 22, do corpus que ela reúne nesse momento
positivo e particular para a produção cinematográfica 23 e científica, permitiu indicar um
movimento de consolidação do campo cinematográfico brasileiro. Colocando o cinema no
debate.
O ser social se forma nas relações que se estabelecem entre a cultura e a arte. A
variedade de formas de expressão facilita a incorporação dos bens culturais disponíveis. É
comum o filme remeter o espectador à obra literária, e esta remeter o leitor a outro filme ou
livro. Dessa forma, os bens culturais devem ser disponibilizados amplamente por serem

22

Há inúmeros trabalhos que discutem o cinema brasileiro até as décadas de 70, 80. Cf. Bernardet (1976, 2008,
2009), Catani (2000, 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007a, 2007b, 2011, 2012), Gatti (2000, 2003, 2010), Nagib
(2000, 2001, 2002, 2006), Ramos (2000, 2001, 2003a, 2003b, 2005, 2010, 2011, 2012), Xavier (2001a, 2001b,
2005, 2006, 2008a, 2008b, 2012), para citar alguns.
23
“A produção cinematográfica brasileira, após um revés no final de 2008 e começo de 2009, voltou a crescer. E
esse é o cenário de 2010. Se no ano passado, o levantamento da Revista CINEMA computou por volta de 210
produções, nesse ano, o número é 274, ainda com predominância do cinema ficcional. O aumento está em todas
as áreas, porém o mais notável é em animação. Mesmo que quantitativamente seja um número pequeno, 14
passaram por um crescimento de 40%, sendo que a tendência é de essa quantidade continuar subindo.
Infelizmente, a infraestrutura é ainda um grande problema para quem se aventura na área. [...] Como não temos
infraestrutura, bem como pessoal qualificado, ficamos limitados na produção de animações. [...] Temos,
inclusive, consultado estúdios no exterior, mas, devido à burocracia, taxas e impostos muito altos, fazer o filme
todo no Brasil acaba sendo inviabilizado”, conta Edna Fujii, da Quanta, empresa de locação de equipamentos
para filmagem. A Revista constata que “Mais estados estão filmando, mais filmes estão sendo realizados fora do
eixo Rio - São Paulo, acompanhando uma tendência da década, ainda mais com o surgimento de editais de
incentivos locais, como na Bahia e em Pernambuco”. “Porém, esse aumento na produção não se reflete no
mercado exibidor. Justamente com exceção da animação, gênero muito recente e muito demorado na realização,
a grande maioria de filmes levantados está pronta, 108, ou seja, mais que 40% do total, sem previsão alguma de
lançamento ou de sequer conseguir uma distribuidora. Verdade mais dura para os documentários. [...] não
fossem os diversos festivais que acontecem no país, muito possivelmente tais produções talvez nem vissem a luz
do dia.”. Disponível em: <http://www.cinema.com.br>. Acesso em: 18 out. 2012.
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fundamentais para a ampliação da cultura geral da população, como um bem simbólico
universal.
A realidade projetada nos filmes constitui-se como um modo de demonstração da
realidade produzida e que reproduz, de certa forma, o real. Os elementos de dominação
veiculados por meio dos filmes são sutis e, por essa razão, não são tão perceptíveis. Em razão
da possibilidade de inúmeros olhares, a arte do real é a condição na qual é possível apresentar
e representar a realidade para questioná-la e, em certa medida, transformá-la. Os textos
publicados pela Socine contribuem nesse sentido, já que são resultantes de diversos olhares.
Entretanto, destacamos que, segundo Bourdieu (2004), a tarefa de reunir dados faz
necessária a compreensão de elementos como: a dominação simbólica, a (des) valorização do
capital cultural como forma de poder entre classes, os tipos de moeda mais valorizadas em um
dado campo etc. Esses elementos fazem com que a pesquisa não seja tarefa fácil, já que cada
vez mais o jogo concorrencial assume o propósito de não ser reconhecido como tal.
A situação da sociedade civil tornou-se mais densa por estar vinculada diretamente ao
sistema mundial de produção e administração da riqueza, em que a retórica ideológica e
política passaram a utilizar de variadas formas para dissimular esse jogo. Na
contemporaneidade. O conhecimento faz parte das formas de dominação mais implícitas, e
realizá-las é cada vez mais estratégico.
Na contemporaneidade, quando os atores agem, em geral suas ações são desarticuladas
da dimensão histórica e da premissa de que o é homem é produtor de símbolos e de cultura,
devendo todo o fruto desse esforço reverter em riqueza imaterial, ou se preferir, em bens
simbólicos disponibilizados em cinemas, museus, teatros, casas de cultura, bibliotecas,
cinematecas, espaços públicos para espetáculos, shows etc.
A opção por tratar da questão com a sociologia da cultura, à luz da teoria 24 do
sociólogo Bourdieu deve-se à compreensão de que esse modo de fazer pesquisa inscreve-se
em uma importante forma de pensar: a) o funcionamento e as funções do sistema social de
produção e distribuição dos bens simbólicos; b) os demais sistemas que orientam e organizam
outros sistemas formativos e educativos que operam nas sociedades contemporâneas; e c) as
relações de poder que mantém ligados os diferentes grupos sociais.
Frente ao exposto, e no escopo específico do espaço social brasileiro que se instalou
de 1997 para cá, estabelecemos o objeto – a produção do conhecimento sobre cinema nacional
24

Cf. As contribuições de Pierre Bourdieu à Sociologia da cultura em MICELI, Sergio. Introdução: a força do
sentido. In: BOURDIEU, P. A economia das trocas simbólicas. São Paulo: Perspectiva, 1998b. p. 7 -.61
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– para conhecer quais são as estratégias simbólicas utilizadas nos espaços que foram
articulados desde então para representar os diferentes estratos sociais. Para Xavier (2012, p.
16) a narrativa de fundação da nação brasileira funda-se no entrelaçamento de “dramas
privados e grandes questões públicas,”.
O cinema brasileiro, ao ser tomado como objeto de investigação para elucidar os
diferentes elementos e estratégias simbólicas que os cineastas utilizam para expressar-se
cultural e socialmente, por meio dos filmes, traz mais uma possibilidade de compreender a
realidade em que vivemos, esclarecendo os entrelaçamentos.
Conforme Catani e Oroz (1997) 25, o primeiro filme produzido pela empresa
cinematográfica Atlântida foi Moleque Tião, gravado em 1943, pioneiro ao abordar uma
temática assumidamente de caráter social, iniciando um movimento que seria mais tarde
identificado como cinema novo. O filme, contudo, segundo os autores, foi um fracasso de
crítica e de bilheteria. Pesquisas resgatam produções desse tipo.
Os textos analisados e as entrevistas forneceram condições para compreender como as
representações sobre o filme brasileiro foram construídas nesse espaço social e histórico
determinado, revelando as características da identidade do brasileiro vistas na literatura e nos
filmes. Por esses motivos, pareceu-nos de suma importância, para melhor compreender como
a produção do conhecimento sobre cinema vem ocorrendo no Brasil, recorrer a esse material.
No caso do cinema, como afirma Neiva (2010), é possível se sujeitar às convenções, mas
também, e muito, fazer resistência.
A estratégia de fundar a Socine, por ocasião do período de reconstrução democrática do
país, movimento iniciado em fins dos anos 1980, permitiu aos atores agir coletivamente para
inclusive alavancar outras ações que fortaleceram a pesquisa e o cinema. Criou-se, assim,
espaço ou alargou fronteiras de visibilidade do objeto e dos atores e, de certa forma deu
sustentação científica ao tema. O campo acadêmico possui código específico de entrada e de
permanência. Tal constatação corrobora o que afirma Catani (2011, p. 198) “È um espaço
social institucionalizado, delimitado, com objetivos e finalidades específicas, onde se instala
uma verdadeira luta para classificar o que pertence ou não a esse mundo e onde são
produzidos distintos enjeux de poder.”.

25

Cf. Catani e Oroz (1997, p. 314) Como se deram as tramas empresariais em torno da produção/distribuição e
exibição de filmes no Brasil a partir de empresas abertas/fechadas nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro nas
décadas de 1930 a 1960 do século XX.
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1.6 As publicações em estudos de cinema - Socine (1997 a 2012)

O espaço da produção cinematográfica parece um conjunto uniforme mas, quando
analisado empiricamente, percebe-se que os cineastas têm acesso ao capital financeiro,
político e cultural de forma diferenciada 26. As condições diferenciadas interferem na escolha
da temática a ser roteirizada, nos cenários, na escolha dos atores e em todos os demais
aspectos de um filme. Afinal, o gosto, bem como o estilo, é depurado. Sendo que a realidade
se apresenta defensora da proliferação de ideias, pontos de vista, estilos de vida, concepções
de si e do mundo, acolhedora do diferente, do diverso, do oposto.
A metodologia utilizada baseou-se na abordagem qualitativa que valoriza as
representações de um grupo particular. Nesse caso, os organizadores dos livros da Socine,
grupo que, embora defenda posições diversas e até opostas em determinadas questões, soube
se unir em torno de um objetivo.
Em grande medida, interessa, para efeito desta pesquisa, estudar as formas de
articulação no campo da cultura, de modo a buscar apreender nas pesquisas sobre o cinema
brasileiro a constituição do campo cinematográfico. Buscamos levantar as temáticas que se
constituíram de 1997 em diante, resultantes das reflexões sobre o cinema. Essas reflexões
ocorrem não só nas mesas dos encontros da Socine, mas também em diversos outros
momentos e espaços e publicados como artigos e livros.
Quando considerado em termos comerciais, a visibilidade do cinema brasileiro tem
sido problemática. Enquanto produção simbólica, é de interesse da cultura, da comunicação e
da arte, ocupando, assim, lugar de destaque. O desafio é elencar o que está publicado sobre
cinema brasileiro e levantar se ela da organicidade à área como um campo.

26

O cineasta Walter Salles aparece na lista dos bilionários da revista Forbes como um dos homens mais ricos do
mundo, sendo superado em riqueza por poucos nomes do mundo do cinema, como George Lucas e Steven
Spielberg. Com uma fortuna estimada em US$ 2,6 bilhões (o equivalente a R$ 4,3 bilhões), Salles ocupa a 440ª
posição entre os maiores bilionários do mundo. É o 17ª mais rico do Brasil. George Lucas e Steven Spielberg são
donos das 347ª (US$ 3,2 bilhões) e 376ª (US$ 3 bilhões) das maiores fortunas do mundo, respectivamente. Só
que, ao contrário de Lucas e Spielberg, que ganharam dinheiro dirigindo e produzindo filmes em Hollywood,
Salles herdou sua fortuna da família. Seu pai, o embaixador e ministro Walther Moreira Salles, foi o fundador do
Unibanco, uma das maiores instituições financeiras do País. Em 2008, o Unibanco fundiu suas operações com o
Itaú, criando o maior banco brasileiro de capital privado. <(http://cinema.cineclick.uol.com.br/> acesso em: 24
jun. 2011. Comentando como era fazer cinema na década de 80, o cineasta Antonio Ferreira de Sousa Filho
afirma: “Naquela época havia uma fila enorme de assistentes esperando a vez para tornarem-se diretores. Para
quem tinha alguma ambição autoral e não tinha pai rico, nem influência política, que era o meu caso, não havia
muita alternativa” (SOUSA FILHO, 2005, p. 45)
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Tabela 5: Publicações do período 1997 a 2012: (Socine)
Ano de
Realização
I /1997

Universidade de São Paulo

II / 1998

Universidade Federal de Rio de Janeiro

18

Total de artigos sobre
cinema brasileiro
V. 1 - 07
V. 2 - 03
08

III / 1999

Universidade de Brasília

19

12

IV / 2000
V / 2001

29
76

11
28

VI / 2002
VII / 2003
VIII/ 2004

Universidade Federal de Santa Catarina
Universidade Católica do Rio Grande do
Sul
Universidade Federal Fluminense
Universidade Federal da Bahia
Universidade Católica de Pernambuco

63
47
41

29
18
20

IX / 2005
X / 2006
XI / 2007
XII / 2008
XIII / 2009
IVX / 2010

Universidade do vale do Rio dos Sinos
Estalagem de Minas Gerais – Ouro Preto
Universidade Católica do Rio de Janeiro
Universidade de Brasília
Universidade de São Paulo
Universidade Federal de Pernambuco

XV / 2011

Universidade Federal do Rio de Janeiro

Local do Evento

Total de
artigos
24

48
44
45
50
40
Vol.1 – 28
Vol. 2– 27
Vol.1 – 25
Vol.2 – 26

34
16
20
23
20
27
20

Fonte: Dados da autora.

Para Ortiz (2008, p.123), “A esfera da cultura é um domínio dos símbolos, e sabemos
que o símbolo tem a capacidade de apreender e relacionar as coisas”. Sendo assim, a
simbologia pode ser arbitrariamente manipulada. Para o autor, “Nesse sentido, o homem é um
animal simbólico, e a linguagem, uma das ferramentas imprescindíveis que define sua
humanidade” (ORTIZ, 2008, p.123). Em se tratando do mundo social, para ele “Não existe,
portanto, sociedade sem cultura, da mesma maneira que linguagem e sociedade são
interdependentes. Os universos simbólicos “nomeiam” as coisas, relacionam as pessoas,
constituem-se em visões de mundo”. (ORTIZ, 2008, p. 123)
Nos últimos tempos, os debates no campo das teorias sobre modernidade 27,
desenvolvimento, democracia, participação política e constituição da cidadania tornaram-se
mais imbricados e complexos. Assim, para entender como o conhecimento sobre cinema
27

“Podemos resumi-la assim: a modernidade é ocidental; a partir de um centro ela se irradia para o planeta; ela é
o padrão de excelência em relação ao qual todos os outros desenvolvimentos” deveriam ser comparados
(mensurados); isto permitiria dividir os povos, países e regiões em “mais” ou “menos” modernos (basta lermos a
sociologia da modernização produzida nos Estados Unidos nos anos 40 e 50 para nos darmos conta disso). O
raciocínio pressupõe um tempo linear e homogêneo, ele avança de maneira contínua em relação ao futuro, e uma
visão teleológica, o centro europeu (norte-americano) projetaria para os outros o caminho a ser seguido. Não
quero tardar nessas questões, deixo claro para o leitor minha insatisfação em relação a elas. Porém, gostaria de
perguntar: a modernidade é realmente ocidental?”(ORTIZ, 2008, p. 125)
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decodifica o conjunto de significados – atribuídos ou construídos – no universo do imaginário
e das representações sociais realizadas no cenário de redemocratização do país, deve-se dar
consistência ao conhecimento científico sobre cinema e, ao mesmo tempo, dar sentido às
relações como organização social de uma determinada sociedade pela forma como o(s)
campo(s) e esses sujeitos circulam, interconectam e recambiam os sentidos do que foi e está
sendo feito no campo da cultura e do conhecimento, (re)produzindo e (re)organizando
sentidos. Esse movimento é constante e parecem nos temas pesquisados na Socine.
O espaço social por onde circulam a produção e a interpretação teórica do campo
cinematográfico é constitutivo de interpretação particular, como é o caso da arte e da cultura
de um país, portadores de elementos explicativos da realidade constituída pelo ator social que
produz, articula e distribui capital cultural, o que ocorre na Socine.
Aparecem, nas publicações da Socine, questões como: quais ações/opções os cineastas
fizeram para manter/abandonar suas posições enquanto produtores? Com quais fatores
necessitam lutar para produzir filmes? 28 É possível viver profissionalmente da produção
cinematográfica no Brasil? Quais temas têm aparecido nos filmes e que podem ser tratados na
escola como importante instituição formadora da percepção do corpo e da cultura corporal? É
possível um diálogo formativo por meio do cinema na escola? Questões que exigem
diferentes respostas.
Essas são algumas das perguntas tratadas nas publicações da Socine, as quais nos
permitem compreender as estabilizações e mudanças que vêm ocorrendo no campo cultural
brasileiro. Estudar a produção do conhecimento sobre cinema no Brasil implica considerar
que os produtores do saber científico, conscientes ou não, foram portadores de iniciativas que
consolida o campo cinematográfico brasileiro e confere valor simbólico a ele.
Dessa forma, parte da articulação desse campo cinematográfico brasileiro encontra-se
materializada na Socine. Os pesquisadores que ela reúne nos encontros, os livros, a recémcriada Revista Rebeca 29, especialmente os membros das diretorias, o conselho editorial, o
comitê científico, entre outros, compõe um capital imaterial fundamental para a pesquisa.
Além disso, significa certo grau de articulação que direta ou indiretamente indica maior
28

Os filmes são classificados em curta, média e longa metragem. Também há outra classificação que os define
como animação, documentário, ficcional.
29
A REBECA - revista brasileira de estudos de cinema e audiovisual, é editada pela SOCINE, publica artigos,
entrevistas, resenhas e trabalhos criativos inéditos de doutores e doutorandos nas áreas de cinema e audiovisual.
ISSN: 2316-9230 - A Rebeca é uma revista acadêmica com periodicidade semestral. Disponível em: <
http://www.socine.org.br/rebeca/rebeca.asp> Acesso em: 21 fev. 2013.
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participação nas decisões sobre o cinema enquanto mercado e, sobretudo enquanto cultura e
arte.
As publicações da Socine reúnem um número significativo – em termos de Brasil – de
pesquisadores, em quinze anos interruptos de atividades. Os trabalhos estão disponíveis em
dois volumes da Revista Cinemais, 14 livros – pela importância desse acervo 30, as capas estão
em anexo –, dois números da Revista Rebeca, 03 livros do Seminário Temático Televisão Formas Audiovisuais de Ficção e Documentário. Há também inúmeros artigos, capítulos e
livros publicados em coeditoria. Trabalhos que abordam o cinema e o audiovisual em todos os
aspectos a eles relacionados. Esse acervo permitiu a realização desta pesquisa, visto que ele
oferece um panorama de temáticas. Contudo, nos é claro que não cobrem todos os aspectos,
mas fornece uma consistente visão daquilo que é pesquisado sobre o assunto.
Assim como ocorreu ampliação da produção de filmes no período de 1995 a 2012,
ocorreu o mesmo com as publicações da Socine, elas também cresceram no período de 1997 a
2012.
Os textos apresentados no I Encontro em 1997 foram publicados nos dois volumes da
Revista Cinemais, 23 trabalhos. O livro do XV Encontro na Universidade Federal do Rio de
Janeiro e lançado no XVI Encontro no Centro Universitário Senac em São Paulo, trazem 25
textos no v. A, com os seguintes tópicos: gênero, tecnologia e espectador: enfoques
contemporâneos, imagens e arquivos, entorno da mise-en-scène, da crítica de cinema, da
metodologia em educação audiovisual, de gênero e sexualidade, de afeto, de performances e
performatividades, de intersecções com a literatura e a pintura, do melodrama na América
Latina e cinema transcultural. E o v. B contém 26 textos, cujos blocos temáticos são:
construções de um lugar, mercado, produção e políticas audiovisuais, fluxos midiáticos,
documentário: animação, produção, subjetividade, som: restauração, percepção, paisagem
sonora, identidades, diversos realismos: alteridade, violência e ética, e espectador e recepção,
totalizando 51 trabalhos.
Cada tema contém entre dois a cinco trabalhos, dos quais ressaltamos os que foram
apresentados no evento um número significativamente maior, pois, conforme os
organizadores do livro apontam, “O leitor tem à sua disposição um arsenal de temas,
abordagens e referências.”. (SOUZA et al., 2012, p. 14).

30

Os livros “Estudos de Cinema – Socine” não foram localizados conjuntamente, para tê-los reunidos foi
necessária uma busca via portal – agregador de sites de livreiros, sebos e livrarias – em várias unidades da
federação, especialmente onde haviam ocorrido os encontros. Nas bibliotecas da ECA, FE, FFLCH há
respectivamente 3, 4, 5 números, não coincidentes. Na Cinemateca encontram-se 7 dos Livros.
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Estratégias como realizar encontros nacionais, publicar os resultados das pesquisas e
estudos em vários formatos e em diferentes espaços, formar grupos de pesquisa por temática,
gerir a entidade, inserir-se nas agências de fomento à pesquisa, vínculo dos sócios às
universidades, dentre inúmeras outras, vêm garantindo solidez à Socine.

1.7 Socine: agente coletivo em atuação

A pertença social conduz e é determinante para orientar os modos de conduta pública;
por isso há a necessidade de se conhecer e compreender a realidade para apreender dela como
os agentes vêm agindo. Em uma perspectiva que considere a cultura e a constituição orgânica
da dimensão cultural que a civilidade requer, detivemo-nos no exemplo de organização da
Socine, por ser ela a principal entidade representante do setor da pesquisa sobre cinema e
audiovisual no país.
Buscamos, com isso, traduzir os modos específicos das ações utilizadas pela Socine
para pesquisar e divulgar os estudos de cinema e audiovisual que faz, de modo a contribuir
para a constituição do campo cinematográfico. Pesquisas sobre a produção do conhecimento
são, no Brasil, uma necessidade. Diversas delas são sobre o chamado estado da arte. Esse não
foi nosso objetivo, devido a esse tipo de pesquisa demandar um tempo maior e um grande
número de pesquisadores para realizá-la. Trata-se de pesquisas que inventariam a produção e
são importantes por preservar o capital científico e cultural que será transmitido às novas
gerações.
No caso brasileiro, devido à constituição histórica do país, a cultura foi um elemento
considerado supérfluo para o povo, visto que ela devia simbolizar uma distinção social. No
entanto, os bens culturais, embora de riqueza imensurável, podem ser desprezados 31 e
substituídos por pseudoapropriações, evidentemente interessadas 32.
31

Data do ano de 1985 a separação da educação da cultura, inclusive o Ministério da Educação e Cultura (MEC)
continuou a carregar apenas a sigla que, em tese, contempla a cultura. A dissociação do que deveria ser
Ministério da Educação (ME) ensejou intencionalidades simbólicas, conjunturais e estratégicas de dominação
ideológica cultural e econômica. Disponível em: <http://www.mec.gov.br>. Acesso em: 24 jan. 2012.
32
O Ministério da Cultura (Minc) foi criado em 1985, pelo Decreto 91.144, de 15 de março daquele ano.
Reconheciam-se, assim, a autonomia e a importância desta área fundamental, até então tratada em conjunto com
a educação. A cultura, ademais de elemento fundamental e insubstituível na construção da própria identidade
nacional, é, cada vez mais, um setor de grande destaque na economia do País, como fonte de geração crescente
de emprego e renda. Em 1990, por meio da Lei 8.028, de 12 de abril daquele ano, o Ministério da Cultura foi
transformado em Secretaria da Cultura, diretamente vinculado à Presidência da República, situação que foi
revertida pouco mais de dois anos depois, pela Lei 8.490, de 19 de novembro de 1992. Em 1999, ocorreram
transformações no Minc, com ampliação de seus recursos e reorganização de sua estrutura, promovida pela
Medida Provisória 813, de 1º de janeiro de 1995, transformada na Lei 9.649, de 27 de maio de 1998. Em 2003, o
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, aprovou a reestruturação do MEC, por meio do Decreto
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Consideramos que, para a produção de conhecimento, é fundamental conhecer os
procedimentos e as ideologias que compõem os códigos de representações

33

que constroem o

discurso legítimo sobre aquilo que se está produzindo. O campo cinematográfico, bem como o
discurso científico que se constituem em torno dele, não escapam dessa lógica.
Catani e Oroz (1997, p. 307) afirmam: “O cinema, a arte mais moderna do século, era
uma arte, mas também uma indústria, a maior novidade na área da comunicação de massas
que, até aquela época, era contemplada apenas pela comunicação radiofônica”. Conciliar as
características da arte com as determinações e exigências da indústria tem sido assim, um
desafio constante para o cinema. Ela aparece nos filmes e nas pesquisas sobre o cinema.
Para Mendonça (2007), a nossa cinematografia esteve oscilando entre buscar a
legitimidade, considerando nossa própria cultura como referência, ou reafirmando o atraso
secular que incomodava as elites locais e que por isso mesmo, queriam vê-las apresentadas e
representadas nos filmes.
Desse modo, as publicações analisadas registram um panorama do que se pesquisa e a
utilização do cinema na produção de uma determinada identidade de nação e, sobretudo, nas
ideologias e interesses por trás da aceitação dos filmes estrangeiros. A Socine, de forma
heterogênea realiza esforço nessa apreensão.
Desse ponto de vista, a ciência tenta estabelecer a conexão entre as lutas e as
conquistas coletivas, as estratégias, e as vitórias maiores ou menores. Visamos mapear o que
faz a Socine em benefício do cinema e por correspondência para a cultura brasileira ao
realizar estudos sobre o cinema.
Diversas teses, dissertações, artigos, ensaios e livros têm sido produzidos a respeito do
cinema e do audiovisual brasileiros, os mais significativos para a compreensão da atuação da
Socine foram mencionados ao longo do trabalho. Acreditamos que a criação de um agente
coletivo de caráter nacional que aglutina pesquisadores renomados e grupos vinculados às
mais importantes universidades do país coloca o tema em evidência, como afirma Dora
Mourão (2010), para quem a Socine demarca um espaço de disputa, tanto no cenário político,
quanto no científico.

4.805, de 12 de agosto. Como se vê mesmo um assunto da envergadura da cultura de um país fica à mercê de
interesses políticos e econômicos dos grupos no poder. Disponível em: <http://www.minc.gov.br>. Acesso em:
22 jan. 2012.
33
Cf. XAVIER, Ismail. O discurso cinematográfico: A opacidade e a transparência. 4. ed. São Paulo, Paz e
Terra, 2008.
Cf. BITTAR Marisa. A pesquisa em educação no Brasil e a constituição do campo científico. Revista
HISTEDBr (on-line) Campinas, n. 33, p. 3 -22, mar. 2009.
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O campo da produção científica no Brasil estabelece estreitas relações – em geral
subordinadas – com o campo econômico 34 e o político, o que decorre a exigência de que se
travem lutas em diferentes esferas como descrevemos minuciosamente no quarto capítulo.
Além disso, a articulação entre o campo da pesquisa e o campo cinematográfico é, o tempo
todo, negociada para que a correlação seja de parceria para que cada um, a seu modo, consiga
seus objetivos.
Por esse motivo, as estratégias utilizadas pelos membros da Socine estão a par do
contexto espacial urbano favorável à produção de bens simbólicos, como um livro, uma
revista, um encontro de pesquisadores, reivindicações por financiamento para a pesquisa
acadêmica científica, entre outras demandas.
A Socine é, portanto, um agente coletivo em atuação no Brasil e vem aglutinando
pesquisadores em torno de uma temática, o cinema. Ela põe em evidência que a articulação de
um grupo em torno de um tema é uma fundamental estratégia. As posições ideológicas,
políticas, teóricas, metodológicas ou, de qualquer natureza, não são, de forma nenhuma,
coincidentes entre os membros – há discordâncias internas em vários momentos –, o que não
impede que a agregação em torno dos mesmos objetivos, ocorra.

Tabela 6: As diretorias da Socine de 1996 a 2013.
Biênio

1996-1998

1999-2001

2002-2003

2004- 2005
2006-2007

2008-2009

34

Membros da diretoria
Fernão Pessoa Ramos (Presidente) – UNICAMP -SP
Maria Dora Mourão (Vice-Presidente) USP – SP
Afrânio Mendes Catani (Tesoureiro) USP – SP
José Gatti (Secretário) UFSCar – SP
Luiz Felipe Miranda (Tesoureiro de 1997/1999) Fernão Pessoa Ramos (Presidente) – UNICAMP -SP
Maria Dora Mourão (Vice-Presidente) USP – SP
Afrânio Mendes Catani (Tesoureiro) USP – SP
José Gatti (Secretário) UFSCar – SP
Mariarosaria Fabris (Presidente) USP
José Gatti (Vice-Presidente) – UFSCar – SP
Afrânio Mendes Catani (Tesoureiro) USP – SP
Tunico Amâncio (Secretário)
Wilton Garcia (Secretário pró tempore)
José Gatti (Presidente) – UFSCar – SP
Consuelo Lins (Vice-Presidente) UFRJ – RJ
Afrânio Mendes Catani (Tesoureiro) USP – SP
Maurício Reinaldo Gonçalves (Secretário) - UNISO - SP
Denilson Lopes (Presidente) – UFRJ – RJ
Andrea França (vice-presidente) – PUC - RJ
Paulo Menezes (Tesoureiro) – USP – SP

Cf. BOURDIEU, P.; PASSERON, J.C. A reprodução: elementos para uma teoria do sistema de ensino. 12.
ed. Petrópolis RJ: Vozes, 2011. 251 p.
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2010-2011

2012-2013

Rosana de Lima Soares (Secretária) – USP - SP
Maria Dora Mourão (Presidente) – USP – SP
Anelise Corseuil (Vice- presidente) – UFSC – SC
Paulo Menezes (Tesoureiro) - USP – SP
Mariana Bittar (Secretária) – UFF – RJ
Maria Dora Mourão (Presidente) – USP – SP
Anelise Corseuil (Vice- presidente) – UFSC – SC
Maurício Gonçalves (Tesoureiro) – Universidade Sorocaba – SP
Alessandra Brandão (Secretária) – UNISUL – RS

Fonte: Dados da autora.

Os pesquisadores listados na tabela acima como diretores da Socine pertencem a
instituições públicas e privadas, majoritariamente da região sudeste, com participação de
integrantes da região sul, não por acaso as regiões mais consolidadas na produção de filmes.
A tabela demonstra, ainda, o vinculo dos membros o que assegura certa respeitabilidade nos
momentos em que a Socine apresenta pleitos de reivindicação e luta. Sua configuração dá
base para que ela se consolide como agente coletivo respeitado.
No próximo capítulo, destinado às explicações pessoais, teóricas e metodológicas de
como chegamos ao tema do cinema e dele à Socine, permitirá compreender aspectos
fundamentais de como a Socine constitui-se para nós como objeto.
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2. A SOCINE COMO OBJETO DE INVESTIGAÇÃO

A ciência não pode fazer outra coisa senão tentar
estabelecer a verdade destas lutas pela verdade e tentar
apreender a lógica objetiva segundo a qual se
determinam as paradas em jogo e os campos, as
estratégias e as vitórias; e referir as representações e
os instrumentos de pensamento que se pensam como
incondicionados às condições sociais da sua produção
e da sua utilização, quer dizer, à estrutura histórica do
campo no qual se engendram e funcionam.
Pierre Bourdieu

O cinema tem importante participação na constituição da história de cada país, uma
vez que registra as representações de autores, diretores, atores, produtores, cenógrafos,
roteiristas, fotógrafos, entre outros profissionais requeridos para realizá-lo. A atividade
permite captar do cotidiano vivido e imaginado do país, apresentando um espectro singular
que serve para criar a partir de imagens, construções do mundo social ou outras formas de ver
a realidade.
Suas criações permitem a instauração de uma construção identitária de nação,
culminando na constituição de um panorama a respeito do que seja o povo brasileiro. Essa
criação é veiculada por meio de: festivais, mostras, congressos, seminários, encontros,
pesquisas e publicações que procuram debater, entre outros temas, a identidade do país e
características, anseios, expectativas da população.
No cenário de produção cultural a respeito da identidade brasileira, a Socine ganha
destaque, uma vez que reúne esforços no sentido de consolidar a pesquisa sobre estudos de
cinema e audiovisual. Essas publicações têm contribuído para o debate a respeito da cultura,
da constituição da identidade, da sociedade, do cotidiano, entre outros. São temas que
abarcam parte significativa da dramaturgia.
Conforme Bourdieu (2004), todas as experiências e ideias, bem como os
conhecimentos que a pessoa acumula durante a constituição do seu percurso biográfico, estão
imbricados com o que ela vivencia no espaço social e com o que utiliza quando participa da
vida social. Essa participação se personifica na forma de: regras de etiqueta, capacidade de
falar ou escrever bem, capacidade de identificar uma música, um poema, um romance, um
filme, uma poesia, uma obra de arte etc. Esse saber se caracteriza como capital cultural.
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O conceito de capital cultural nos parece, assim, apresentar possibilidades de analisar
o campo específico da cultura. Trata-se de empreender um esforço para pensar a constituição
do campo da pesquisa. Contudo, ressalta-se o fato de que as pesquisas nessa área ainda são
escassas. Desse modo, em se tratando de bens culturais,

Qualquer herança material é, propriamente falando, e simultaneamente, uma
herança cultural; além disso, os bens de família têm como função não só
certificar fisicamente a antiguidade e a continuidade da linhagem e, por
conseguinte, consagrar sua identidade social (BOURDIEU, 2008, p. 75).

Dadas as circunstâncias históricas e culturais do Brasil, o século XX foi
significativamente marcante para a criação de entidades científicas. A Socine surge nesse
contexto e com a finalidade de estudar temas referentes ao cinema.
Construir o jogo como tal, ou seja, como um espaço de posições objetivas,
que está no princípio, entre outras coisas, da visão que os ocupantes de cada
posição podem ter das outras posições e de seus ocupantes, é dar-se o meio
de objetivar cientificamente o conjunto das objetivações mais ou menos
brutalmente redutoras às quais se entregam os agentes engajados na luta, e
de percebê-las tais como são; estratégias simbólicas que visam impor a
verdade parcial de um grupo como a verdade das relações objetivas entre os
grupos. (BOURDIEU, 2001, p. 23).

Nesse sentido, tentamos apreender, das publicações da Socine bem como das
entrevistas narrativas que realizamos, uma possível chave de leitura da produção do
conhecimento sobre o cinema sendo que também investigamos, dentro dessa produção, quais
temáticas são abordadas e quais não aparecem, quais lacunas. Conforme entrevista concedida
pelos organizadores dos livros, a sociedade recebe desde o início, temas novos, mas também
registra lacunas importantes em temas que não são pesquisados, fato que se comprova na
análise do material. Fizemos levantamento dos artigos que tratam a respeito dos temas ligados
ao cinema nos cadernos de resumos e livros. O material fornece dados da produção do
conhecimento sobre cinema e, nele, procuramos nos deter um pouco mais, sobre o cinema
brasileiro.

2.1 Teoria e método
Inicialmente esclarecemos porque a Socine se configurou como importante para a
pesquisa e o que nela procuramos analisar: o contexto da sua criação, suas publicações, seus
encontros anuais, e os depoimentos colhidos de alguns dos organizadores dos livros. Trata-se
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de um material bastante vasto, rico e esclarecedor, o qual foi selecionado levou em conta a
noção de campo, com ênfase em aspectos como: a cultura, a ideologia 35 e as identidades
constituídas num contexto social determinado.
Consideramos que a virada de século apresenta-se como período privilegiado para
análise, pelo fato de que o fechamento de um século e o início de outro, parece conter certa
carga de expectativas coletivas. Mais especificamente no que se refere ao cinema,
defendemos que: “O cinema como arte narrativa, vive um momento particularmente forte no
Brasil e no mundo. A produção cinematográfica está plenamente forte com cada vez mais
jovens fazendo cinema.” (RAMOS, 2000, p. 10).
Como o cinema se encontra em plena atividade, a constituição desse espaço social
passa a ser reconfigurada e redefinida para abrigar as novas gerações e demandas que cada
momento apresenta. Esse movimento pode ser compreendido de várias formas, dentre as
quais escolhemos a teoria dos campos, por entendermos que a partir dela é possível
compreender as diversas intersecções que fazem parte desse movimento.
A Socine é um agente coletivo inserido nesse jogo intenso. Essa compreensão é
reafirmada por Catani (2011), ao realisar a analogia entre o espaço francês em que Bourdieu
realizou a maioria de suas pesquisas e, as possibilidades desse modo de ser utilizado no
espaço brasileiro.

A noção de campo substitui a de sociedade, pois, para ele, uma sociedade
diferenciada não se encontra plenamente integrada por funções sistêmicas,
mas, ao contrário, é constituída por um conjunto de microcosmos sociais
dotados de autonomia relativa, com lógicas e possibilidades próprias,
específicas, com interesses e disputas irredutíveis ao funcionamento de
outros campos. (CATANI, 2011, p. 192).

Os estudos de Xavier (2001a) indicam que grande parte das pesquisas a respeito de
cinema realizadas no Brasil, especialmente a partir da segunda metade do século XX, teve
como tema central o chamado cinema de autor, ficando os filmes ficcionais como uma
lacuna. Nosso recorte privilegia os textos publicados sobre cinema brasileiro contribuindo
para sanar parte dessa lacuna.
Portanto, se estamos completando cem anos de produção fílmica, o gênero ficcional
tem recebido destaque, sendo que, conforme dados 36 Ancine, dos 83 filmes lançados no ano
de 2012, 47 eram de ficção.

35
36

Cf. Terry Eagleton. As ilusões do pós-modernismo. Rio de Janeiro: Zahar, 1998. 141 p.
Disponível em: <http://www.ancine.gov.br>. Acesso em: 02 fev. 2012.
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Nossa hipótese é de que a Socine representa um exemplo de atuação política no
sentido de engajamento no campo, como postulou Bourdieu, e sua criação sintetiza uma nova
forma de enfrentamento das questões 37 que impediam e/ou dificultavam: a) a visibilidade da
produção do conhecimento sobre cinema no Brasil; b) a existência de entidade específica que
mapeasse e aglutinasse pesquisadores sobre cinema; c) a consolidação e o diálogo entre os
programas de graduação e pós-graduação em cinema, d) identificação da moeda a ser
utilizada, o tipo de cinema a ser estudado entre outros fatores, fazendo incidir consistência
epistemológica ao cinema enquanto tema de pesquisa.
Tendo em vista esse cenário de produção de conhecimento sobre a cinematografia
deter-nos-emos aos textos que tratam a respeito do cinema brasileiro publicados nos livros da
Socine entre os anos de 1996 e 2012, para apreender do seu conteúdo quais aspectos emergem
desses textos. Visamos a compreender: 1) qual o espaço dado pela Socine nos encontros
anuais realizados pela entidade nos cadernos de resumos e nas publicações que se seguem ao
encontro nos livros sobre o cinema brasileiro?; 2) quais lacunas estão registradas nessas
publicações?; e 3) quais temáticas de pesquisa conseguem continuidade e aprofundamento? O
cinema brasileiro está presente desde o início.
Essas perguntas nos servem como parâmetro, na medida em que entendemos que o
mundo social brasileiro pode ser compreendido a partir do esforço em captar nuances que
compõem o campo cinematográfico. Trata-se de um campo passível de ser delineado pelo que
é apresentado na produção dos filmes publicados. Entenda-se que essa sociedade é um lugar
de disputas e de afirmação dos pesquisadores.
A escolha do procedimento de análise visa a assegurar o mapeamento empírico da
produção cinematográfica, das pesquisas a respeito dela e das representações aí construídas.
Temos no horizonte o alerta de Xavier, para quem “O cinema não foge à condição de campo
de incidência onde se debatem as mais diversas posições ideológicas.” (XAVIER, 2008, p.
13). O autor postula ainda que a história do cinema brasileiro faz um registro – em função do
contexto adverso – segundo a linha de filmes comerciais de grande público ou de filmes
independentes, conhecida como cinema de autor. Entretanto faltaria saber, conforme o autor

37

Cf. MICELI, Sergio. Ao mestre Bourdieu, com afeição e reconhecimento, pela revolução simbólica no bojo de
uma teoria vibrante do mundo social. In: Folha de São Paulo, São Paulo, 27 jan. 2002. Tendências/debates,
Opinião. Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/fsp/indices/inde27012002.htm>. Acesso em: 25 set.
2011.
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coloca, qual linha se reconfiguraria no período da retomada 38 com o novo delineamento dado
à cultura 39. Caberia também interrogar: qual linha se configuraria?
A pesquisa de Mendonça (2007) aponta que, desde 1910, em se tratando de produção
dos filmes nacionais, eles esbarram em grandes problemas não só de produção, como de
distribuição e exibição. Nesse sentido os textos na Socine fazem análise crítica desse contexto
já que nem sempre o filme de maior público é o que seria considerado melhor. A pesquisa de
Chalupe (2010, p. 106) informa que “[...] a remuneração da atividade cinematográfica se dá
de duas formas: por meio de patrocínio e da recuperação do valor investido, com sua
comercialização”. A valoração depende de vários fatores.
Conforme Bourdieu (2005, p. 55), “O efeito de campo exerce-se em parte por meio do
confronto com as tomadas de posição de todos ou de parcela daqueles que também estão
engajados no campo [...]”. O campo é, portanto, o local onde vários agentes se encontram em
disputa pela melhor representação/legitimação de posições, sendo que é em razão dessa
dinâmica que a situação nele é, o tempo todo, relacional. O campo cinematográfico, bem

38

Conforme Nagib (2002), o período que ficou identificado com a expressão retomada do cinema brasileiro
inicia-se durante o mandato do presidente Itamar Franco. O movimento após a aprovação de leis de incentivo,
como a Lei do Audiovisual, de 1993, o prêmio resgate da cultura e a sucessiva intervenção e cobrança dos
segmentos envolvidos, resultaria em uma espécie de boom da produção. Em 1994, chegou a haver 90 projetos de
roteiros selecionados pelos órgãos de fomento, sendo 25 curtas, 09 médias e 56 longas-metragens. Entretanto,
essa é matéria de discordância entre os cineastas, como José Joffily, que não veem nessa retomada da produção
algo de novo, já que o cinema brasileiro, nos cem anos de história, tem sempre passado por períodos críticos,
fazendo dos recomeços uma constante. Além disso, os velhos problemas de distribuição e exibição permanecem,
já que foi ampliada apenas a produção. Há outros cineastas, como Walter Salles, que sustentam que a retomada
iniciada em 1995 vem apresentando uma crescente solidez na produção de filmes de todos os gêneros, e que a
partir da quantidade atingida finalmente é possível ter a tão desejada qualidade nos filmes. Uma maior produção
teria tornado os filmes nacionais competitivos, tanto interna quanto externamente. Acrescenta ele que, se esse
fenômeno não for uma retomada, é então um reinício. A polêmica em torno do fato de haver ou não um
movimento de retomada existe, e nossos estudos apontam que a produção de filmes vem se mostrando mais
consolidada nos últimos quinze anos e, demonstram a evolução do market share do filme, evolução do público
do filme nacional e o ranking do filme nacional de 2001 a 2010. Esses gráficos apontam para o fato de haver
uma permanência dos problemas que o cinema brasileiro enfrenta para ser distribuído e exibido em todo o
território nacional, devido às estratégias que empresas do setor cinematográfico estrangeiro utilizam,
especialmente no que se refere ao cinema hollywoodiano, que aqui se instalou desde os anos de 1930.
Percebemos ainda, por meio dos gráficos, que houve um crescente envolvimento dos atores e agentes envolvidos
com cinema e audiovisual nos órgãos criados desde a retomada, possibilitando uma maior transparência nas
ações desses órgãos. Segundo constatamos, os cineastas utilizam as seguintes estratégias para produzir filmes: a)
conciliação de interesses; e b) saídas estratégicas para produzir, distribuir e exibir o cinema brasileiro. Como não
é objetivo da presente pesquisa entrar nessa polêmica, optamos por utilizar o termo entre aspas. Nagib acrescenta
ainda que logo após a posse do ex-presidente Fernando Collor de Melo, este rebaixou o Ministério da Cultura à
condição de Secretaria e extinguiu vários órgãos culturais, dentre eles a Embrafilme (Empresa Brasileira de
Filmes S.A.). Em 1992, apenas dois filmes de longa-metragem foram lançados no Brasil. Esse desmonte também
foi verificado em outros setores da cultura.
39
Nagib acrescenta ainda que logo após a posse do ex-presidente Fernando Collor de Melo este rebaixou o
Ministério da Cultura à condição de Secretaria e extinguiu vários órgãos culturais, dentre eles a Embrafilme
(Empresa Brasileira de Filmes S.A.). Em 1992, apenas dois filmes de longa-metragem foram lançados no Brasil.
Desmonte também verificado em outros setores da cultura.
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como o da produção de conhecimento científico, submete-se a essa dinâmica e seus agentes
agem conscientes ou não da existência dela.
Portanto, entendemos por situação relacional o movimento em que os fenômenos
sociais ocorrem, visto que estes se encontram em constante transformação, modificando a
posição que ocupam e a importância que suas posições representam, tanto no conjunto, quanto
em uma situação específica. Além disso, tomamos a expressão espaço social enquanto um
campo constituído por posições passageiras por inúmeros fatores, dentre eles a condição de
dependência e de aderência de cada agente às modificações geradas pelo próprio movimento
histórico 40.
Na expressão do próprio Bourdieu, a noção de que há disputas cotidianas a serem
enfrentadas, exigindo um modus operandi específico em cada campo, equivale a uma
estenografia conceptual que permite ao pesquisador ir construindo o objeto, o que o orienta
nas opções práticas da pesquisa. Essa luta concomitante no interior do próprio campo e,
também, com os demais campos que compõe o mundo social, possui uma dinâmica que nem
sempre é compreendida pelos envolvidos e por quem investiga um determinado fenômeno. As
disputas geram o movimento de acomodação, refração ou inserção dos agentes 41 em um
campo, em permanente disputa pela melhor representação e posição 42. Essa luta constante
entrada/estada/saída dos agentes nos espaços sociais foi analisada por Bourdieu, sendo um
achado fundamental para a sua análise. O esquema analítico proposto é o pensar relacional ou
o princípio da reflexividade, elaborado por esse autor ao longo de seus mais de quarenta anos
de prática em pesquisa. Esse esquema permitiu-lhe investigar os mais diversos objetos. A
escolha conceitual focou a forma de representações que esse autor expõe, com a seguinte
definição e aplicação de funcionamento.
Nada há de menos inocente do que a questão, que divide o mundo douto de
saber se deve incluir no sistema dos critérios pertinentes não só as
propriedades ditas ‘objetivas’ (como a ascendência, o território, a língua, a
religião, a atividade econômica, etc.), mas também as propriedades ditas
40

Cf. PEREIRA, Geraldo Santos. Plano geral do cinema brasileiro: história, cultura, economia e legislação.
s/l, Ed. Borsoi, 1973.
41
Cf. Notas para a observação do espaço audiovisual brasileiro. In: RAMOS, Fernão Pessoa et al. In: Estudos
SOCINE de Cinema 2000.. Porto Alegre: Sulina – FAMECOS, 2001.
42
“[...] Compreender a gênese social de um campo e apreender aquilo que faz a necessidade específica da crença
que o sustenta, do jogo de linguagem que nele se joga, das coisas materiais e simbólicas em jogo que nele se
geram, é explicar, tornar necessário, subtrair ao absurdo do arbitrário e do não-motivado os actos dos produtores
e as obras por eles produzidas e não, como geralmente se julga, reduzir ou destruir.” (BOURDIEU, 2000b, p. 69,
grifos do autor).

69

‘subjetivas’ (como sentimentos de pertença, etc.), quer dizer, as
representações que os agentes sociais têm das divisões da realidade e que
contribuem para a realidade das divisões. (BOURDIEU, 2000a).

Para Bourdieu (2000b), a ideia que se elabora socialmente a respeito de um dado
objeto compõe as representações desse fenômeno, objetiva ou subjetivamente. Sendo assim,
as representações são de dois tipos: 1) mentais, que implicam “atos de percepção e de
apreciação, de conhecimento e de reconhecimento, em que os agentes investem seus
interesses e pressupostos” e 2) objetais, que são:

[...] coisas (emblemas, bandeiras, insígnias, etc.) ou atos, estratégias
interessadas de manipulação simbólica, tendentes a determinar a
representação (mental) que os outros podem construir a respeito tanto dessas
propriedades como de seus portadores. (BOURDIEU, 1998a, p. 107-108).

Acerca das representações, na prática, não haveria quem pudesse ignorá-las, visto que
convivemos com uma e outra. As propriedades da representação são objetivamente simbólicas
e, portanto, podem ser utilizadas como estratégias de vantagens simbólicas e materiais para os
agentes. Nesse aspecto, Bourdieu destaca que em matéria de representações mentais ou
objetais, há que se considerar as classificações que são operadas, a oposição entre realidade e
representação, estando sempre “[...] sob a condição de incluir no real a representação do real,
ou melhor, a luta entre representações”. (BOURDIEU, 1998a, p. 108). O fortalecimento do
Estado, das instituições e da cultura é importante, portanto, por se configurar como estratégias
que determinados agentes empreenderam e empreendem na tentativa de fazer convergir aporte
material e imaterial para a causa que abraçam.
As apresentações e representações do cinema publicadas por pesquisadores da área são
importantes fontes empíricas para reafirmar, evidenciar e apresentar características peculiares
dos espaços sociais. Trata-se de espaços submetidos a disputas que ocorrem no campo
cinematográfico, e são interpretados no campo universitário, fornecendo uma compreensão
aprofundada do mundo social contemporâneo.
Várias são as ações que se instauram a partir da redemocratização do país, do cinema
que se produz nesse período, dos agentes que se organizam para criar suporte científico ao
cinema e ao audiovisual, dos órgãos e agências que emergem no campo e, também, dos
discursos que tomam para si atores/agentes em defesa do cinema como arte ou como produto
industrial. Essas são ações que constroem um quantum de movimento nesse setor da cultura.
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É fundamental destacar, sobre o conceito de representação, o que afirmam Catani e
Gilioli (2004, p.111):

O conceito de representação, lido através da polissemia de imagens, revelase útil, pois contempla a idéia segundo a qual há construções discursivas e
interpretativas díspares sobre o mesmo fato, decorrentes da cultura
específica do grupo em questão e do lugar social por ele ocupado.

Estamos alertas para a advertência que Catani (2006, p. 75) fez ao analisar a
cinematografia apresentada no Festival de Havana em 2003 e que, certamente, continua válida
no conjunto: o cinema que se faz em qualquer tempo e espaço não são homogêneos e
uniformes, mas, “[...] são desiguais em nível, linguagem, complexidade, e produção”. Regra
essa que se apresenta válida também à produção do conhecimento.
Afirma Hey (2007), ao analisar a dinâmica do campo acadêmico brasileiro, que o
mesmo distribui os capitais de acordo com a posição geográfica e social dos agentes.
Conforme aponta a autora, essa mesma dinâmica funciona nos demais campos sociais. As
considerações tecidas pela autora podem ser utilizadas para se pensar também o campo
cultural, o campo cinematográfico, bem como a comunicação, onde atuam cineastas e
pesquisadores do cinema.
Essa dinâmica ajudaria a explicar porque, em parte, algumas temáticas têm e outras
não obtêm o interesse dos pesquisadores dedicados aos estudos de cinema. O cinema
brasileiro foi, por exemplo, reconhecido como importante temática a se fazer presente na
Socine, desde o início.

A distribuição das diferentes espécies de capital no espaço determina
sua estrutura e permite entendê-lo como um espaço de forças. Tal
espaço é composto por posições desiguais, na medida em que os
capitais são distribuídos diferentemente entre os pesquisadores, porém
contribuindo para a formação do seu conjunto. (HEY, 2007, p. 91)
Os pesquisadores brasileiros se submetem a essa distribuição desigual, visto que suas
origens de classe são diferentes e é ela que, em grande medida, (im)possibilita o acesso a
todos os capitais que são necessários para produzir conhecimento. No cinema, assim como
com outros produtos, ocorrem embates ligados à condição e à posição que se ocupa
socialmente.
Como aponta Bourdieu (1998a), a representação vem de uma evocação real e pode
fazer acontecer na realidade, novas evocações. Para Spósito (2009, p.10), o cinema “[...] tanto
é produto dessas representações como produtor de novas formas de percepção desses
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segmentos”. Por essa razão entendemos que a produção do conhecimento sobre cinema pode
ser compreendida se analisarmos as representações das representações.
O campo cultural apresenta, em seu interior, a atuação de um conjunto de agentes que
apresentam pontos de vista distintos e conflitantes, marcando tensões em cada caso. O próprio
espaço geográfico onde se situa a produção majoritária da cinematografia brasileira – região
sudeste, mais especificamente São Paulo e Rio de Janeiro – é evidência da estrutura de forças
sobrepostas no campo cultural que se define por várias condições, sendo as questões
econômicas, políticas, culturais e geográficas as que mais se destacam na composição do
cenário desfavorável à produção cinematográfica em outras regiões do país. Assim, a
produção do conhecimento sobre cinema também se encontra localizada nessas duas cidades,
embora seja merecedora de registro a presença de pesquisadores nas regiões sul (Rio Grande
do Sul), nordeste (Pernambuco) e centro-oeste (Brasília).
O conhecimento sobre cinema que passou a ser publicada a partir da criação da
Socine, produção essa que ocorreu logo após a aprovação de leis de incentivo à cultura e ao
audiovisual, coincidentemente, foi nessa ocasião que Fernão Ramos retornava ao país, após
estadia nos Estados Unidos da América, onde estivera se doutorando. Naquele momento, ele
se encontrava motivado a empenhar esforços para reunir pessoas dispostas a criar uma
sociedade de caráter nacional, capaz de conferir substancialidade à produção e divulgação de
pesquisas sobre o cinema. A iniciativa do pesquisador e a significativa adesão que obteve
imediatamente – cerca de 25 pesquisadores –, caracteriza-se como um novo movimento do
campo acadêmico e indica que havia nele demanda reprimida, anseio por este tipo de ação, ou
seja, ação coletiva.
Para especificar o que estamos entendendo como campo, citamos o sociólogo Pierre
Bourdieu (2004, p. 20 - 21), para quem:

A noção de campo está aí para designar esse espaço relativamente
autônomo, esse microcosmo dotado de suas leis próprias. Se, como o
macrocosmo, ele é submetido a leis sociais, essas não são as mesmas.
E uma das grandes questões que surgirão a propósito dos campos (ou
dos subcampos) científicos será precisamente acerca do grau de
autonomia que eles usufruem.
Em texto dedicado ao pensamento de Bourdieu, Catani (2011, p. 191-192), acrescenta:
Os conceitos ou noções são caracterizados não por definições estáticas, mas
pelos seus usos e interligações no processo de pesquisa, sendo o ato
científico a construção do objeto (...) A noção de campo substitui a de
sociedade, pois, para ele, uma sociedade diferenciada não se encontra
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plenamente integrada por funções sistêmicas, mas, ao contrário, é constituída
por um conjunto de microcosmos sociais dotados de autonomia relativa, com
lógicas e possibilidades próprias, especíﬁcas, com interesses e disputas
irredutíveis ao funcionamento de outros campos.

Com relação à constituição do campo cinematográfico, Catani (2001, p. 210), ao se
referir à forma de fazer pesquisa desenvolvida por Bourdieu, afirma que “[...] um campo se
define, entre outras coisas, através da definição das disputas e dos interesses específicos que
estão em jogo e que são irredutíveis às disputas e aos interesses dos outros campos”. Dessa
forma, entendemos que o espaço onde se dão a cinematografia brasileira e a pesquisa que se
faz sobre ela, também se apresenta como um campo, uma vez que reúne as características de
funcionamento de um espaço dessa natureza. Isso porque “[...] para que um campo funcione, é
preciso que haja objetos de disputas e pessoas-agentes sociais que estejam motivadas a jogar o
jogo” (CATANI, 2012b, p. 210).
O que faz do cinema um subcampo do campo cultural é o fato de, nele, estarem
envolvidas atividades de produção, divulgação, distribuição, apreciação – incluindo a crítica e
a cinefilia. Além disso, cabe ressaltar o número de pessoas e agentes envolvidos com as
atividades de concepção de um projeto, levantamento de recursos materiais e humanos,
produção, representação, divulgação e apresentação.
Para fazer um filme, organizar um livro ou uma revista científica, são ainda
necessárias diversas outras articulações, dentre elas as relacionadas a disputas políticas tanto
internas quanto externas ao campo em questão além de capital linguístico, econômico, social.
Por tudo isso, o cinema é credenciado como um campo, por se constituir em numa posição
relacional e por haver nele lutas pela própria consolidação frente aos poderes instituídos pelo
estado, incluindo aí a disputa por recursos e prestígio enquanto produto comercial e, também,
bem simbólico.
A constituição do campo cultural brasileiro possibilita a produção e o estudo de um
vasto material de análise da realidade social, a fim de compreender elementos que poderiam
desvelar – nas pesquisas publicadas e na própria cinematografia disponível – como é a
produção a respeito do cinema, visto que:

A revolução simbólica contra a dominação simbólica e os efeitos de
intimidação que ela exerce tem em jogo não, como se diz, a conquista ou a
reconquista de uma identidade, mas a reapropriação coletiva deste poder.
(BOURDIEU, 2000b, p. 125, grifos do autor)
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A noção de campo também permite considerar, no escopo da análise, a condição do
Brasil em relação aos demais países – uma posição econômica periférica e ainda subordinada
à economia mundial. Essa posição influi na cultura e na concepção, produção, apreciação e
aquisição/distribuição/divulgação dos bens culturais, dentre eles os filmes e as pesquisas.
Ao tocar na questão do lugar do cinema no imaginário popular dos brasileiros,
conforme Nagib (2006), o cineasta Guilherme de Almeida Prado lamenta que o cinema
brasileiro seja marginal dentro do próprio país. Embora o período em análise registre um
crescimento na produção, nas salas destinadas aos lançamentos, no público e no faturamento
por filme, dados do Instituto Brasileiro e Geografia e Estatística - IBGE divulgados em junho
de 2013 registram que apenas 10,3% das cidades brasileiras possuem cinemas.
A pesquisa deve procurar garantir “[...] a ruptura epistemológica conduzindo ao
princípio capaz de justificar contradições, incoerências ou lacunas, somente tal princípio pode
fazer surgir no sistema de leis estabelecidas”. (BOURDIEU; CHAMBOREDON;
PASSERON, 2004, p. 43) Sendo assim, é fundante a vigilância epistemológica específica.
Não existe absolutamente análise científica “objetiva” da vida cultural ou –
para empregar uma expressão cujo sentido é mais limitado, embora não
signifique nada de essencialmente diferente quanto ao nosso objetivo – das
“manifestações sociais”, que seria independente de pontos de vistas especiais
e unilaterais, graças aos quais essas manifestações se deixam explicita ou
implicitamente, consciente ou inconscientemente selecionar para se tornarem
o objeto da pesquisa ou analisar e organizar em vista da exposição. (WEBER
[1965] apud BOURDIEU; CHAMBOREDON; PASSERON 2004, p. 180).

A adoção do método também tem a ver com escolha pessoal, baseada na certeza de
que o pensar relacional ajuda-nos no desvelamento do objeto e na construção conceitual
almejada, bem como na exposição da pesquisa. Isso ocorre sobretudo porque concordamos
com Bourdieu, quando este afirma que a ficção e a sociologia são intercambiáveis pelo fato de
possuírem o mundo social como referente.
Assim, parece-nos que o método de investigação que melhor dará conta das múltiplas
influências históricas e determinações do jogo social e de poder que operaram no Brasil nos
últimos anos é o que recorre ao princípio dialético. Ele propõe desvelar a realidade, pelo que o
momento histórico permite depreender e, tendo em vista o pensamento relacional a ele
aplicado, “[...] por mais parcial e parcelar que seja um objeto de pesquisa, só pode ser
definido e construído em função de uma problemática teórica que permitia submeter a uma
interrogação sistemática”. (BOURDIEU; CHAMBOREDON; PASSERON, 2004, p. 48).
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O método formulado por Bourdieu (2004) tem sido experimentado em diferentes
contextos, por pesquisadores de áreas diversas, aplicado a objetos distintos. O modo de fazer
pesquisa proposto por ele, ao apoiar-se na noção chave de campo, permite que sejam
analisadas as tensões internas provenientes da concorrência entre os atores/agentes, com as
tensões externas advindas dos demais campos com os quais o campo em questão disputa.
Trata-se de apreender como o cinema brasileiro é analisado nas publicações que a Socine fez,
desde sua criação em 1997, na correlação de forças que ela se localiza.
Frente ao exposto, analisar a atuação da Socine no cenário brasileiro utilizando o
pensar relacional permitiu que, à medida que fomos analisando os dados, fossemos
estabelecendo as conexões que foram emergindo. Concluímos que o contexto histórico
favoreceu o surgimento e a forma de gestão bem como o objeto de pesquisa contribuíram para
a continuidade da Socine, já que “[...] o mundo social é uma constante luta para sua
definição.” (CATANI, 2011, p. 198). Portanto, nele e, ainda bem, as renovações são bem
vindas.

2.2 A produção de conhecimento: estudos de cinema
O presente trabalho registra, no limite, as lutas pela consolidação da pesquisa
acadêmica e a cinematografia, dadas a conhecer nas publicações da Socine. Utilizamos a
reflexividade para compreender como se constituiu enquanto campo e enquanto
representação.
Valendo-nos da noção de campo que se constitui por regras e agentes próprios, que a
definem. É o caso, por exemplo, do campo cultural, que funciona, entre outras lutas, pela
maior ou menor legitimidade que as formas de expressão da cultura conquistem. A noção de
campo permite que “[...] o trabalho de construção do objeto cujo programa ele define, nos
ofereça a possibilidade real de assumirmos um ponto de vista” (BOURDIEU, 2004, p. 21).
Nesse caso, para conhecer quais foram os atores e agentes que propuseram e apoiaram a
criação, consolidação e atuação da Socine, a análise das publicações bem como as entrevistas
com os organizadores dos livros foram fundamentais. Além disso, o pensar relacional tornou
possível reunir o que havia de essencial para construir esse objeto de estudos. Esse objeto, por
sua vez, é formado pelo conhecimento produzido pela Socine a respeito do cinema brasileiro
como resultado do esforço conjunto dos pesquisadores é se suas publicações sinalizam
alguma direção para a produção cinematográfica brasileira. O empreendimento tem o
propósito deliberado de contribuir para dar visibilidade aos temas e, em especial, ao
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conhecimento científico elaborado sobre o cinema, cinema brasileiro contemporâneo e
cultura/educação.
Quando tratamos a respeito do cinema brasileiro, é preciso levar em consideração também
as produções cinematográficas da América Latina, a qual guarda proporções e similaridades
que deixam evidentes as visões e as divisões que se constituem na luta pela consolidação do
cinema em cada país. As disputas, em ambos os casos, são fruto de uma imposição arbitrária
promovida continuamente por aqueles que detêm o controle da produção cultural. A realidade
social e a identidade do sujeito, nesses países se apoiam em “[...] traços que não têm nada de
natural, sendo, em ampla medida, o produto de uma imposição arbitrária, quer dizer, de um
estado anterior da relação de forças no campo das lutas pela delimitação legitima.”1
(BOURDIEU, 1998a, p. 110). De maneira mais específica, pode-se afirmar que:
É importante salientar o significado do cinema como a única diversão, a
partir dos anos 30 na América Latina, principalmente para o proletariado e
para setores da nova classe média em formação. Tampouco pode-se ignorar
que esses segmentos sociais apostavam firmemente no processo de
desenvolvimento nacional, talvez sua única garantia de futuro objetivo – o
cinema também era uma indústria nacional. (CATANI; OROZ, 1997, p. 308)

Para esclarecer como se processa a luta em torno de qualquer objeto que pleiteia a
legitimidade, Bourdieu afirma que as lutas que ocorrem no espaço social se caracterizam por:

Qualquer tomada de posição com aspiração à ‘objetividade’ quer sobre a
existência atual e potencial, real ou previsível, de uma região, de uma etnia
ou de uma classe social, quer sobre a própria pretensão à instituição que se
afirma nas representações ‘militantes’, acaba construindo um atestado de
realismo um veredito de utopismo que contribui para determinar as
possibilidades objetivas de que dispõe esta entidade social para aceder à
existência. (BOURDIEU, 1998a, p. 113, grifos do autor).

No Brasil, os setores da classe média 43 viram na industrialização e no
desenvolvimento possibilidades reais de colocar o país em patamares de inserção no
capitalismo que avançava no pós-guerra. Essa inserção significou uma mudança social na qual
os estratos médios puderam ocupar posições econômicas e poderes político, social e cultural
até então ligados aos estratos da agricultura e pecuária. A dança das cadeiras ocorreu no
43

Cf. PÁSCHOA, A. Classe média vai ao inferno. In: RAMOS, F.P. et al. (Orgs.). Estudos SOCINE de cinema
2000: SOCINE. Porto Alegre: Sulina, 2001. p. 70-77,
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momento em que se definia quem comandaria o processo de industrialização no país.
Contudo, o hiato 44 que transcorreu entre a entrada do Brasil no processo de industrialização e
a redemocratização postergou expectativas quanto à organização da cultura no Brasil.
Para Nagib (2006, p.17), as constantes agonias do cinema brasileiro fazem parte do
fenômeno das ditaduras militares em países como Argentina, Brasil e México, em que “a
retomada derivou do estabelecimento de governos democráticos, que instituíram políticas
culturais propícias de incentivos ao cinema”. Nesse período, os governos desses países já se
viam envoltos pelos processos de globalização e neoliberalismo, levando a desdobramentos
para a retomada da produção do cinema brasileiro.
Para Silva (2010, p. 532), é válido o pressuposto de que no Brasil o “filme de longa
metragem permanece como principal produto da indústria cinematográfica/audiovisual”.
Ainda conforme o autor, essa valorização se dá em função de que “enquanto sistema
simbólico-econômico, cujo funcionamento obedece a padrões que se repetem em dimensões
diferenciadas entre o global e o nacional ou o regional” (SILVA, 2010, p. 532).
O cinema brasileiro foi se constituindo, portanto, em um cenário no qual tanto a
cultura como a cinematografia, esbarrou em problemas ocasionados pela descontinuidade
política e econômica. Esses são elementos que fazem com que produzir divulgar e distribuir
filmes brasileiros é uma atividade que tem enfrentado inúmeras barreiras 45.

Mas o efeito do conhecimento exercido pelo fato da objetivação no discurso
não depende apenas do reconhecimento concedido àquele que o detém;
depende também do grau com que o discurso anunciador da identidade do
grupo está fundado na objetividade do grupo ao qual está endereçado, ou
seja, tanto no reconhecimento e na crença que lhe atribuem os membros
desse grupo como nas propriedades econômicas ou culturais por eles
partilhadas, sendo que a relação entre essas mesmas propriedades somente
pode ser evidenciada em função de um principio determinado de pertinência.
(MICELI, 1998a, p. 111).

A história do cinema brasileiro se fez atravessada por interesses conflitantes entre
classes sociais, grupos nos poderes federal, regional e local, diferentes posições ideológicas e
44

O Brasil viveu o fenômeno de Ditadura Militar do ano de 1964 a 1985.
Em entrevista cedida a Catani em 1980, o fotógrafo argentino Juan Carlos Landini afirma: “É, a Musa Filmes
estava tendo um problema financeiro. Era um momento em que a indústria fazia um ou dois filmes, ou fazia
metade e desistia. Porque, na realidade, devemos compreender uma coisa: que mesmo em 1954, o cinema era
também uma coisa muito cara, como continua sendo. E cinema só se faz com dinheiro”. Ele foi taxativo quando
perguntado sobre as condições técnicas para fazer cinema no Brasil: “Aqui a coisa foi diferente. Depois da
segunda guerra se comprovou que não se precisava de estúdio para filmar, nem que os estúdios deveriam ter
tratamento acústico, uma vez que o som era gravado só como referência e depois era dublado, não é verdade?
Então, penso também que é um pouco por isso que os estúdios não foram tão aprimorados como haviam sido 20
anos antes.”. Disponível em: <http://www.abcine.org.br/uploads/pdf/entrevista_com_juan_carlos_landini.pdf>.
Acesso em: 12 jul. 2011.
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gerações de cineastas. Em função das afirmações de Bourdieu anteriormente citadas,
entendemos que a Socine se apresenta como um importante agente coletivo que conseguiu, no
período da retomada, objetivar a ação de fazer emergir uma sociedade que sintetizasse o
discurso anunciador do grupo que pensa o cinema no país. Nesse sentido, é importante
destacar que “O grupo responsável pela criação da Socine compõe-se de jovens
pesquisadores, em sua maior parte de origem acadêmica” (RAMOS, 2010, p. 1).
Ao produzir conhecimento a respeito de determinada temática, produz-se cultura e,
nela, a identidade nacional. Assim, entendemos que, ao filmar a realidade ou a ficção, o
cineasta contribui para compor diversas identidades. Já o pesquisador, ao debruçar-se sobre
essa realidade filmada realiza esforços para apreender e circunscrever a realidade e o discurso
que sobre ela se faz.
Conforme Bourdieu (2008), a identidade – pode-se aplicar o mesmo tratamento ao
cinema brasileiro – constitui-se pelo reconhecimento dos outros. A partir disso, podemos
inferir que o surgimento da Socine é fato embrionário para a consolidação da produção de
conhecimento sobre o cinema no Brasil. Trata-se de um processo que tem, inclusive,
impulsionado a expansão dos cursos de graduação e de pós-graduação em cinema desde
então.
A captação de recursos, a produção, a distribuição e a exibição dos filmes concorrem
em condições absolutamente desiguais com o cinema estrangeiro, especificadamente o
hollywoodiano, o qual aborda temas já amplamente debatidos na literatura e que não cabe
abordá-los aqui. Apenas destacamos que o modelo de desenvolvimento adotado no país afeta
os produtos brasileiros, quer sejam materiais ou simbólicos. As relações complexas presentes
no campo cinematográfico mostram-se desafiadoras e interessantes, criando um constructo da
expressão cinematográfica brasileira que pode traduzir e encarnar questões ideológicas
presentes no país. Aspectos esses que mesmo que rapidamente precisamos abordar. Para fazêlo, recorremos a Xavier (2001a, p.13), para quem:

No Brasil, embora tenha cabido ao cinema, nos últimos vinte anos, se pôr
como uma espécie de vitrine de exacerbação dos sintomas mais dramáticos
da vida cultural, o impulso de fazer cinema e a invenção de alternativas
capazes de gerar sobrevivências no contexto desfavorável persistem.

Ainda segundo o autor, o cinema brasileiro é entendido como fundamental na
composição da cultura nacional, mas não é entendido com a seriedade devida. “[...] sendo
mais a reativação de um capital simbólico que pode ter o seu papel no jogo político em que se

78

decide a viabilização de seu futuro” (XAVIER, 2001a, p. 14). Dando continuidade a essa
perspectiva, recorremos a Mendonça (2007, p. 79) que, ao considerar qual seria o uso do
cinema, afirma:

[...] um ideológico, onde se busca uma visão baseada na idéia de refletir “a
realidade e o caráter de nosso povo”; um segundo, comercial onde se situa o
cinema popular e o terceiro, estilístico onde encontramos a produção do
documentário com enfoque na propaganda ou no jornalismo que “poderá
apresentar ao povo brasileiro, com maior simplicidade, idéias gerais
indispensáveis, iniciar sua educação cívica”. Este último será apropriado
pelo Estado como único campo a ter investimentos diretos.

Nossa análise se pauta em compreender o que, conforme aponta Bernardet (1976), é
fundamental para analisar a estrutura das personagens e do filme. Partimos do ponto de vista
segundo o qual o homem necessita viver em um espaço social que o aceite e acolha. O autor
afirma ainda que os filmes de antes, os do cinema novo 46, acabavam em uma expectativa e,
com frequência, terminavam com uma indagação que, em tese, estaria dirigida à classe
dominante.
Confirmando tal interpretação, Nagib (2006) afirma que os filmes do cinema novo
terminam com uma denúncia social. Além disso, a produção de um filme obedece às mesmas
leis sociais de outra produção. Sendo assim, podemos afirmar que filmes são, antes,
inspirações de uma pessoa ou de um grupo delas, representando, em certa medida, as parcelas
dominantes nas várias áreas que dialogam com a cinematografia, a saber: a literatura, o teatro,
entre outras.
A partir de 1991 47, surgem leis de incentivo à cultura e, para Xavier (2001a), é em
1993 que se dá o efetivo recomeço da produção cinematográfica brasileira, porque os roteiros
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O trecho da entrevista do cineasta Cacá Diegues ilustra o que foi o cinema novo ele afirma “O golpe militar
nos anos 60 acabou com nossos sonhos com relação ao Brasil. Ocorreu num momento de florescimento cultural
riquíssimo, quando o cinema novo estava no auge. Estávamos encontrando uma linguagem cinematográfica
nova, baseada num interesse e numa paixão pela realidade brasileira. Essa realidade foi proibida com a ditadura
militar, que foi um golpe cultural, além de um golpe político, algo que marcou profundamente a minha vida. Mas
a geração do Cinema Novo teve a generosidade de não fazer disso um álibi para a falta de obras, ao contrário,
transformamos essas dificuldades em linguagem cinematográfica”. (DIÉGUES apud NAGIB, 2002, p. 178)
47
A Lei Rouanet instituiu o Programa Nacional de Apoio à Cultura (PRONAC), os mecanismos de criação do
Fundo Nacional da Cultura (FNC), O Mecenato e o Fundo de Investimento Cultural e Artístico (FICART). Em
palestra em maio de 2011, o secretário de Fomento e Incentivo à Cultura do Ministério da Cultura, Henilton
Menezes, tratou a respeito do mecanismo de financiamento da renúncia fiscal, considerado por ele como a
principal pauta do momento. Isso porque tramita no Congresso Nacional o projeto de lei do ProCultura que, se
aprovado, substituirá a Lei Rouanet (8.313/91). Para isso, destacou as principais distorções do atual mecanismo,
e apresentou números do setor cultural no país. Menezes também citou a concentração de recursos da Lei
Rouanet por região, com quase 80% no Sudeste; por segmento cultural, já que em torno de 50% contemplam
música e artes cênicas; e por proponente, com os oito maiores chegando a captar 10% do volume total (dados de
2010). Destacou, ainda, a necessidade de haver maior equilíbrio orçamentário entre a renúncia fiscal e o FNC,
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começam a ser gravados, embora ainda com poucas iniciativas. Sua solidificação passa a
ocorrer a partir de 1995, quando se evidenciou uma variedade de estilos, e não mais a
personalidade da fase anterior. A característica mais marcante desse período, segundo o autor,
é a diversidade como valor e como fato. Boa parte dos novos cineastas se colocou mais aberta
a parcerias, menos soberba na postura, não defensora de princípios demarcadores do social,
menos demarcado estilisticamente e com postura pragmática.
Passaram, com isso, a assimilar uma nova forma de produção, considerada mais
adequada ao sucesso do filme. Percebem-se, ainda, disparidades nos orçamentos até então
utilizados. Segundo Xavier (2001a, p.42), trata-se de um clima gerado pelo novo constructo
que surge com as novas formas de financiamento estabelecidas pela legislação. Nas palavras
do autor, tem sido grande o suporte ao cinema, “[...] desde que se tenha acesso mundano, e de
classe, aos canais para captar recursos junto às empresas ou a governos locais que procuram
favorecer a descentralização”. Como não há exigência de desempenho econômico – o filme
pode ou não se pagar –, tem prevalecido a escolha dos realizadores em fazer: cinema arte ou
cinema de alcance ao grande público, sendo as convicções pessoais norteadoras de cada
projeto.
Os filmes captam as formas estruturadas e também estruturantes do mundo social ao
fazer isso, engendram gostos e práticas. O cinema contribui para uma forma de apreciação e
incorporação através do habitus. A moda, a arte e demais manifestações artísticas são
influenciadas pela linguagem cinematográfica. Realizam um complexo de conexões coerentes
– do ponto de vista dos realizadores, diretores e equipe – elaborado para transmitir uma ou
várias mensagens ao espectador, para realizar uma crítica aos pares e às mídias, tendo como
novidade as redes sociais.
Há, ainda, expectativas financeiras, de reconhecimento e consagração para os
envolvidos, conforme regras muito específicas da área cinematográfica. Em geral, conciliamse conflitos a fim de preservar interesses. Como segmento da produção cultural, o filme se
apresenta como catalisador de uma forma de ser dos brasileiros. As tensões produzidas
socialmente se fazem presentes nos roteiros dos filmes e contribuem para uma construção
simbólica do que seja o Brasil e seu povo. Conforme Elias (1993, p. 370), “Nenhuma
sociedade pode sobreviver sem canalizar as pulsões e emoções do indivíduo, sem um controle
muito específico de seu comportamento.”.

com a possibilidade de apoiar diretamente os projetos culturais que não têm atratividade junto ao empresariado.
Disponível em: <www.minc.gov.br>. Acesso em: 28 jun. 2011.
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Percebemos, assim, que o conhecimento sobre o cinema produzido carece de
formulação analítica, o qual necessita estabelecer conexão com a totalidade, ou seja,
relacionar com todas as determinantes que interferem em tal fato. A Socine vem cumprindo
esse papel.
Para realizar este estudo, fez-se necessário compreender o funcionamento dos campos
econômico, político, científico, cultural e educacional, entre outros, já que a intersecção entre
eles é relacional e intercambiante. É preciso conhecer as relações de poder, ou seja,
desnaturalizar, desmistificar, mediatizar o objeto de pesquisa na situação relacional em que
ele ocorre e na qual produz conhecimento a partir dessa relação. Para que a mediatização
ocorresse e fosse reveladora, foi preciso conhecer suas particularidades nos textos resultantes
dos estudos de cinema, na tentativa de universalizar os achados da pesquisa. Os pesquisadores
encaram esse desafio.

2.3 As categorias: produção do conhecimento e cinema.
A Socine e a produção de conhecimento a respeito do cinema brasileiro foram
constituídas, em termos históricos, recentemente e pertence a um campo que gravitaciona na
periferia do poder, no espaço social. Embora o cinema obtenha crescente destaque, ainda não
desfruta de importância central. “O mundo social é também representação e vontade, e existir
socialmente é também ser percebido como distinto.” (BOURDIEU, 2000b, p. 118). No caso
do cinema, embora instituído em termos históricos, recentemente sua representação social se
distingue de forma positiva devido a aceitação que ele obteve desde o início.
Segundo Nagib (2002), grande parte dos cineastas brasileiros fazem cinema por
paixão, e alguns poucos conseguem viver profissionalmente dele. Não havendo certezas, a
entrada para a área é socialmente desencorajada, fazendo com que muitos bons cineastas se
percam no caminho, outros nem cheguem a sê-lo, ou desistam no início, logo depois do
primeiro filme, escolhendo outras áreas de atuação e mesmo outras profissões. Trata-se de
situação também verificada no campo universitário, pois se dedicar à atividade científica é
muitas vezes desencorajador. Conforme Catani (2011, p. 198) “O campo universitário diz
respeito ao aparato institucional assegurado pelo Estado brasileiro, que garante a produção,
circulação (e mesmo o consumo) de bens simbólicos que lhes são inerentes [...]”.
É na estrutura sempre dinâmica do campo que se instituem e se distribuem as
condições para fazer, promover e definir quem pode e quem não pode se apropriar dos bens
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culturais. No caso do cinema, essas condições se encontram melhor distribuídas entre
portadores específicos.
Em outros termos, a apropriação destes bens supõe a posse prévia dos
instrumentos de apropriação. Em suma, o livre jogo das leis da transmissão
cultural faz com que o capital cultural retorne às mãos do capital cultural e,
com isso, encontra-se reproduzida à estrutura de distribuição do capital
cultural entre as classes sociais, isto é, a estrutura de distribuição dos
instrumentos de apropriação dos bens simbólicos que uma formação social
seleciona como dignos de serem desejados e possuídos. (BOURDIEU,
1998b, p. 297).

O campo cultural brasileiro desfruta de relativa autonomia e se apresenta como um
importante objeto a ser investigado, embora ocupe uma posição dominada. Sendo assim,
“Devido à hierarquia que se estabelece nas relações entre diferentes espécies de capital e entre
os seus detentores, os campos de produção cultural ocupam uma posição dominada
temporalmente, no interior do campo do poder”. (BOURDIEU, 1996a, p. 248), em relação a
outros campos. Seus produtores e produtos são requeridos em todos os demais campos, de
onde também são oriundos. A intersecção de bens simbólicos e de agentes contribui para a
representação coletiva favorável em torno da produção e do uso dos bens culturais, ou seja,
parece ser intenção de todas as classes democratizar o acesso aos bens culturais, não
significando, com isso, que a democratização ocorra na prática.
No Brasil a cultura tem, desde o período colonial, o reconhecimento social de sua
importância para a constituição e solidificação de uma nação democrática, embora esse
reconhecimento nem sempre seja sinônimo de apoio efetivo nem garantia de que as
conquistas terão um gradiente positivo. Na história do cinema no país, as inúmeras passagens
de ascensão e declínio são rotineiras e demonstram esse reconhecimento, mas também essa
ausência de prioridade. Isso porque o campo cinematográfico arregimenta jovens para sua
elaboração e apreciação, estabelecendo, dessa forma, uma relação entre cultura, cinema e
identidade que é sempre marcante. Os agentes são, portanto, chegantes ou novatos. Fato que
os matem motivados.
Conforme Catani (2007b), um exemplo foi o padre, depois professor, jornalista, crítico
de cinema e escritor, Carlos Ortiz, que se destacava como defensor do cinema brasileiro entre
os anos de 1948 e 1952, quando exerceu a função de crítico de cinema no Jornal Folha da
Manhã, do qual foi demitido por causa de suas convicções políticas. Era “[...] um defensor
aguerrido do cinema nacional, pregando uma indústria forte com apoio logístico, protecionista
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e financeiro do Estado [...] bem como acirrado combate aos trustes”. (CATANI, 2007a, p.
296).
Se o cinema inverte a ordem das coisas e dos fatos, também consegue garantir que
essa inversão agrade e cative. A realidade se inverte no filme, podendo também inverter a
ilusão, dando condições para que se perceba que é possível aproveitar “[...] enquanto aceita
ser negado ou negar-se (e negar os que, entre os seus, não querem ou não podem negar-se)
para se fazer reconhecer.” (BOURDIEU, 2000b, p. 125). As novas gerações são as mais
dispostas e interessadas em buscar o reconhecimento apontado por Bourdieu em linhas
anteriores.
Nosso interesse vincula-se ao fato de que o espaço de produção e apreciação dos bens
culturais reveste-se com um significativo grau de nuances que comportam efetivamente os
jovens e suas vivências, tanto pela produção, quanto pela apropriação dos produtos culturais.
Se os jovens transitam, constroem, transgridem, também demarcam esse espaço.
O fato é que o filme de modo geral apresenta uma multiplicidade de situações, modos
de ver e sentir que instigam a reflexão ou pelo menos novos olhares sobre o fenômeno
representado. Nesse sentido, as publicações da Socine reúnem uma fonte significativa de
reflexão sobre a produção fílmica do período analisado, permitindo que se apreendam
significados sobre ele. Existe nessa produção um debate contínuo sobre a situação estrutural
do país e cultural/social da produção.

2.4 Os procedimentos metodológicos e caracterização do objeto
O percurso metodológico adotado constituiu-se pelas seguintes etapas: 1) coletar
dados nos livros da Socine, a fim de analisar as publicações resultantes de estudos e pesquisas
sobre cinema brasileiro pós-retomada; 2) compreender como se produzem as representações
no cinema, de modo a verificar como os personagens são elaborados e como são
(re)apresentados nos filmes produzidos sob uma nova perspectiva pós cinema novo; e 3)
realizar análises de livros que compõem as publicações da Socine.
Os encontros realizados pela sociedade ocorrem uma vez por ano, em geral em uma
das capitais de um dos estados brasileiros, em uma instituição de ensino superior, em geral
federal, a qual sedia o evento que tem duração de quatro dias e reúne os pesquisadores da área
do cinema e do audiovisual em apresentações em comunicações individuais, seminários
temáticos, mesas temáticas pré-construídas e painéis.
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As representações no filme, quando passam por análise, podem revelar sentimentos de
pertença e de alteridade ou de exclusão e de anomia sociais. É a cultura na forma de fruição,
produção, apreciação, apropriação, reserva latente da potencialidade humana que pode ser
revelada por meio da pesquisa acadêmica.

Sabe-se que os indivíduos e os grupos investem nas lutas de classificação todo
o seu ser social, tudo o que define a idéia que eles têm deles próprios, todo o
impensado pelo qual eles se constituem como «nós» por oposição a ‘eles’, aos
‘outros’ e ao qual estão ligados por uma adesão quase corporal. É isto que
explica a força mobilizadora de tudo o que toca à identidade. (BOURDIEU,
2000b, p. 124).

Bourdieu (2000b), atento às questões da identidade e da alteridade do sujeito no que
produz em arte, cultura, conhecimento etc., reconhece a importância dessas produções para a
constituição do nós que reside na capacidade dos indivíduos dispostos a investirem na causa
que defendem. Dessa forma, a identidade dos pesquisadores de cinema, dada a conhecer nas
publicações que realizam e nas entrevistas que deram para a tese, foi reveladora de quem
eram eles e quais forças e adversidades enfrentam para produzir conhecimento científico
sobre cinema.
Desde 1995, o período pós cinema novo, denominado cinema da retomada
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, é

contestado e, ao mesmo tempo, aceito. Para alguns, a arte não poderia e nem deveria viver de
ciclos, nem com interrupções bruscas ocasionadas por forças externas. Essas forças, lícitas ou
não, impõem ao país a presença do filme estrangeiro no parque exibidor há muitas décadas.

A partir de meados dos anos de 1990, o Estado brasileiro recupera o sentido
da importância social, política e econômica da produção cinematográfica,
tomando-a como estratégia para a conformação da identidade cultural
nacional e como setor industrial a ser fomentado e protegido pelo Estado.
(CESÁRIO, 2008, p. 368).

Conforme Catani e Oroz (1997, p. 311), “Já no início dos anos 20, cerca de 80% do
mercado exibidor brasileiro eram ocupados pelas produções oriundas dos Estados Unidos”.
48

Conforme Bernardet afirmou em entrevista a Lúcia Nagib (2002), “Havia no cinema dos anos 60 uma ligação
e uma preocupação com uma proposta política que era fundamental para a sobrevivência ideológica do
movimento; esta proposta está absolutamente ausente nos cineastas de hoje. O que acho que ocorre hoje é uma
grande nostalgia e até certo fetichismo em relação ao Cinema Novo, que funcionava como uma espécie de
chancela de qualidade intelectual e artística, mas as ligações entre estes dois momentos da produção
cinematográfica brasileira não vão alem disso”. (BERDARDET apud NAGIB, 2002, p. 112). Por sua vez, o
cineasta Walter Salles se pergunta: “Qual outra cinematografia conseguiu se reerguer de um ponto de inanição e
reatar tão rapidamente um diálogo com o público interno e também atingir um grau de reconhecimento
internacional que se conseguiu em tão curto espaço de tempo?”. Acrescenta que, “se não for uma retomada que
seja um reinício”. (SALLES apud NAGIB, 2002, p. 417).
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Passados noventa anos, essa situação permanece quase inalterada. Isso só não ocorre porque
registramos, nas últimas duas décadas, uma crescente reentrada de filmes de outras
nacionalidades. Se esse movimento de valorização do filme brasileiro será constante daqui por
diante, ainda não é possível afirmar. Entretanto, o movimento dos agentes que realizam as
ações e que enfrentam as forças dentro do campo cinematográfico parece melhor alicerçado
desde 1995.
Não podemos deixar de evidenciar que, mais recentemente, o fenômeno da
globalização trouxe meios para facilitar os investimentos realizados por grandes empresários
portadores de grandes capitais. Isso foi possível graças a especulações de toda sorte, nos
diferentes tipos de setores, atingindo a cultura em geral e, consequentemente, o cinema. Essas
forças interrompem, desagregam e desanimam alguns produtores, além de abrirem espaço
para manobras políticas desfavoráveis à cultura brasileira e aos criadores que a ela emprestam
todas as suas energias.
A geração de professores e/ou pesquisadores que empreenderam a criação da Socine
em 1996 como estratégia de luta no campo cinematográfico representa, no limite, a coesão do
grupo, em maior ou menor medida, enquanto posicionamento político. Dadas as
circunstâncias políticas de redemocratização do país, foi possível emergir certa organização
interna do campo e certo grau de imposição frente aos agentes externos, fazendo frente às
circunstâncias acima apontadas.
A produção do conhecimento a respeito do cinema catalisada pela Socine retrata e
representa um significativo corpus de análise, composto da seguinte forma: contabilizamos a
produção de artigos sobre cinema em geral, em seguida a produção de artigos acerca do
cinema brasileiro e, deles fizemos um levantamento dos autores, e quais aspectos do cinema
mais apareceram no período compreendido 49 no universo de vasta produção de artigos.
Se há grande quantidade de filmes sendo produzidos, divulgados e exibidos, eles
impulsionaram os festivais e mostras por todo o país e, qualitativamente, permitem indicar
formas de articulação do campo cinematográfico brasileiro.
Para o cinema brasileiro, em especial o cenário interno se torna ainda mais complexo,
visto que empresas estrangeiras – velhas conhecidas – passaram à condição de grandes
49

Este recorte histórico visou abarcar o período pós-fechamento da Empresa Brasileira de Filmes – Embrafilme
e do Conselho Nacional de Cinema – Concine e a Fundação de Amparo a Arte - Funarte. Trata-se do período
entre o governo de Fernando Collor de Melo e que vigoraram de 1977 a 1990. Tal fato desarticulou a
cinematografia brasileira, sendo considerado quase por unanimidade entre os 90 cineastas ouvidos por Lúcia
Nagib (2002), como o período de desmonte da área. Segundo Gatti é no duplo mandato do presidente Fernando
Henrique Cardoso (1995-2002) que se desenvolve a criação de agências estatais “destinadas a definir a política
para diferentes setores da atividade governamental tradicional” (GATTI, 2007, p. 240).

85

coprodutoras do cinema brasileiro, utilizando para isso, os benefícios do Art. 3º da Lei do
Audiovisual. Ele permite que empresas estrangeiras, atuantes no setor cinematográfico,
reduzam impostos sobre as remessas de lucro às suas respectivas sedes, em seus países.
Outro fator significativo são os mega lançamentos dos filmes feitos pela produtora
Globo Filmes – ligada à rede globo de televisão –, com acesso privilegiado aos espaços
midiáticos, além de contar com a disponibilidade dos atores vinculados à empresa, com
grande visibilidade na mídia, utilizados para impulsionar a divulgação. Para Xavier (2012)
como reação a essas estratégias que aglutinam vantagens, surge mais uma assimetria: em uma
corrente, há filmes que só dão prejuízos e, em outra, diretores que passam a fazer filmes
eminentemente comerciais. Essas condições diferentes também fazem com que concorram
entre si para produzir, distribuir e projetar as produções, condições desagregadoras entre os
cineastas. Ao passar pelo crivo da análise, os projetos de roteiro com vistas a obter
financiamento sentem que o peso das diferenças desses bens é decisivo para um ou outro
projeto ser aprovado.
Por razões dessa natureza é possível afirmar que o cinema no Brasil vive um momento
de crescimento da produção, por outro ainda encontra inúmeras entraves para se tornar uma
atividade mais disseminada entre as classes sociais. A produção do conhecimento sobre ele é,
assim, o resultado do esforço individual e de grupos de pesquisadores para inventariar e
compreender esse espectro tão variado e tão rico para a pesquisa.
O material sobre o cinema atualmente disponível e os depoimentos colhidos com
coordenadores dos livros forneceu uma miríade de possibilidades de análise. Tivemos que
fazer escolhas e encontramos achados importantes para nosso estudo que as conexões que se
dão entre as variáveis, façam sentido. As lutas para existir são travadas em todo espaço social
e elas terão melhor êxito se estiverem: no tempo histórico adequado, no espaço geográfico
propício, no momento social apropriado e atores que reúnam as condições para jogar o jogo
requerido.
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3. A REPRESENTAÇÃO DA IDENTIDADE: SER BRASILEIRO
Esses aspectos do destino social de novos
interesses econômicos tão poderosos no seio da
sociedade civil são deveras importantes para a
análise sociológica. Eles permitem observar
melhor como e por que um processo econômico,
desencadeado como uma torrente e impetuoso ao
longo de toda a sua implantação, sofreu uma
deflexão profunda e irreversível por causa das
condições histórico-sociais em que transcorreu.
Florestan Fernandes

Para estudar o papel que a Socine vem desenvolvendo para a consolidação da pesquisa
sobre cinema e para evidenciar a importância que ela tem no cenário brasileiro, fez-se
necessária a explanação de aspectos que julgamos importantes para definir ou alterar questões
que contribuíram positiva ou negativamente para a entrada, o crescimento e a consolidação da
pesquisa em cinema e audiovisual, entre nós.
A Socine enquanto agregadora de pesquisadores prevê, dentre outras atividades, que:
“[...] é uma associação de interesse científico e cultural, sem fins lucrativos, com duração
indeterminada, que se regerá pelo presente Estatuto, nos termos da legislação em vigor.” 50
Seu status de entidade coletiva confere a ela certo grau de interlocução com a área da
pesquisa em cinema, inclusive em outros países.
Para melhor compreendermos a importância da sua atuação, faz-se necessário
interrogar que ideologias nortearam a história do país e em decorrência delas amalgamaram a
cultura e a identidade que se apresenta em nosso meio.

3.1 Os olhares

Temos em vista o fato de que “[...] qualquer prática de emancipação política envolve,
a mais difícil de todas as formas de libertação, o libertar-nos de nós mesmos [...]”
(EAGLETON, 1997, p.13). Sendo assim, no que se refere à identidade de qualquer povo, a

50

Disponível em: <http://www.socine.org.br>.
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representação que dele é feita depende diretamente de sua ideologia 51 e cultura, já que “A
cultura, em outras palavras, chega intelectualmente a uma posição de destaque quando passa a
ser uma força politicamente relevante.” (EAGLETON, 2011, p. 42).
Em razão dessa característica, entende-se que “[...] a cultura é vital para o
nacionalismo de maneira que, digamos, a luta de classes, os direitos civis ou o combate à
fome não chegam a sê-lo”. (EAGLETON, 2011, p. 42). Percebe-se, portanto, que, para o
autor, cultura poderia ser definida “como um complexo de valores, costumes, crenças, e
práticas que constituem o modo de vida de um grupo específico”. O autor define que

O Capital cultural advém da aquisição de cultura, definindo o gosto, a apreciação
das obras de arte, a percepção e apropriação dos objetos culturais. Tem um caráter
de classe, porque se constitui nessa e através dela, funcionando como uma marca
que acompanhará o indivíduo pela vida inteira. A cultura é em si mesma o espírito
da humanidade individualizando-se em obras específicas; e o seu discurso liga o
individual e o universal, o âmago do eu e a verdade da humanidade, sem mediação
do historicamente particular. De fato, nada poderia assemelhar-se mais estreitamente
ao universo do que aquilo que é puramente ele mesmo, sem nenhuma relação
externa. O universal não é apenas o oposto do individual, mas o próprio paradigma
dele. (EAGLETON, 2011, p. 84)

Buscou-se analisar em que medida o cinema e o audiovisual produzidos no país, os
quais servem de material para os pesquisadores vinculados à Socine, fornecem elementos para
interpretar a identidade do brasileiro. Procuramos investigar como, ao fornecer tais elementos,
os pesquisadores dão a conhecer um corpus específico do conhecimento produzido no campo
cinematográfico brasileiro contemporâneo em forma de temas pesquisados e do perfil dos
pesquisadores que sobre eles se debruçam.
O primeiro ponto a ser levado em consideração para realizar a análise refere-se ao fato
de que é preciso considerar se há ou não recorrência de temáticas, ou seja, se existe
aprofundamento em determinado tema ou assunto por parte dos pesquisadores. Nossa
hipótese é de que o conjunto desse material retrata certa leitura do cinema. Essa análise está
detalhada no quarto capítulo. O objetivo é compreender se e em que medida os textos
publicados nos livros revelam se as temáticas pesquisadas apresentam tendências para a
constituição da identidade..
Para tanto, é preciso esclarecer que a cinematografia brasileira surge quando o país já
contava com quatro séculos de história. Daí a dificuldade de inserção desse capital cultural,
51

Temos conhecimento da diversidade de entendimentos do que seja definido como ideologia. Utiliza-se aqui o
conceito de ideologia formulado por Terry Eagleton (1997 p. 38 e ss). O autor considera que “[...] ideologia
significa ênfase que recai sobre as crenças falsas ou ilusórias considerando-as porém oriundas não dos interesses
de uma classe dominante, mas da estrutura material do conjunto da sociedade como um todo.
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além da apreciação da obra de arte na constituição do habitus do brasileiro. Nesse tempo de
existência do cinema brasileiro, sua produção se deu em uma trajetória marcada por crises
nesse segmento cultural, produzindo incertezas na distribuição, divulgação e exibição que, ao
ser investigada, revela a condição do cinema, dos cineastas, dos demais profissionais
envolvidos e das suas produções.
Na condição de produção cultural, o cinema representaria e traduziria as características
socioculturais do país. Para Gonçalves (2009, p. 17):
Um dos mais interessantes é aquele que percorre a trilha que une nação e
identidade nacional ao conceito de cultura e aos processos de construção de
discurso, desaguando na produção cinematográfica e audiovisual enquanto
organizadora de discursos de identidade nacional, histórica e culturalmente
determinados.

Na linguagem bourdieniana, habitus e espaço cultural constituem o espaço, o lócus
onde ocorrem as trocas simbólicas. Considerando que ambos os conceitos, identidade e nação,
são construções dos homens, identificar quem são os agentes e quais são as formas utilizadas
por eles para reapresentar e debater o mundo social que passou a ser filmado no Brasil
redemocratizado certamente auxilia a entender o cinema que temos, além dos temas e
problemas que ele debate. Afirma Cesário (2008, p. 367) que “É preciso se perguntar em que
medida os cinemas nacionais não são formas de resistência à hegemonia audiovisual norteamericana e ao processo da internacionalização da cultura”.
Identidades e formas de viver forjadas no cotidiano certamente criaram e
desenvolveram aqui uma dinâmica na cultura local, já que concordamos com Eagleton (2011,
p. 15), quando o autor aponta que a cultura é reflexo da luta entre classes e “é uma questão de
autossuperação tanto quanto de autorrealização.”. Para Franco (2012, p. 12), “[...] o cinema,
como fenômeno social, favorece mecanismos de pertencimento quando as emoções
proporcionadas pelos filmes são socializadas [...]”.
Ao produzir cinema e elaborar conhecimento sobre a filmografia produzida, cria-se
um corpus de material para interpretação científica que auxilia no entendimento do cinema
produzido e da realidade que ele tenta captar e/ou representar. Detectar os olhares produzidos
pela cinematografia e analisados por um grupo de especialistas nos parece de relevância
acadêmica por nos auxiliar na compreensão do mundo social que temos. Concordamos com a
afirmação de Wilton Garcia em seu depoimento (2012)
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Pensando a Socine como produtora de conhecimento - acho que ela
consegue fazer um movimento significativo para pensar e para usufruir as
experiências que nós temos, convidando cineastas, fotógrafos, pesquisadores
tanto brasileiros quanto estrangeiros, para participar ativamente com
conferências, mesas redondas. Então tudo isso vai mapeando uma
ambientação que traz significativas possibilidades de pensar o cinema na
América Latina, o cinema brasileiro, o cinema global.

Essa prática de encontros coloca os pesquisadores brasileiros no debate com outros
centros de pesquisa, com outras cinematografias. O país só tem a ganhar com esse
intercâmbio científico e ao mesmo tempo cultural. Incorporamos aqui o que afirma Xavier
(2012, p. 7), para quem “É comum a constatação de que a cultura, de modo geral, se configura
hoje de forma distinta no que diz repeito aos modos de produção e opções estéticas [...]”.

3.2 A cultura brasileira frente à transnacionalidade
Partimos da hipótese de que o constructo social mundializado 52 afeta a todos e,
especialmente, parcela considerável dos produtores de cultura e entretenimento cujos produtos
são destinados à chamada indústria cultural.
Nas palavras de Eagleton (2011, p.175),

[...] o que colocou o tópico da cultura de maneira mais imediata na agenda
de nossa época foi, sem dúvida, a indústria cultural – o fato de que, um
desenvolvimento histórico de pós-guerra, a cultura agora ficou totalmente
integrada no processo geral de produção de mercadoria. Mas isso é
simplesmente parte de uma narrativa mais extensa e mais complexa de
nossos tempos, consumando um desabrochar da cultura “de massa” cujo
trajeto remonta pelo menos ao fin de Siècle. Nas primeiras décadas do século
XX, as discussões acerca da cultura realmente eram sobre essa evolução
momentosa, que parecia para muitos pressagiar a morte da própria
civilidade.

Pela inexistência de capital cultural apropriado, assumimos essa cultura de massa de
forma desmensurada. Defendemos a equidade cultural, já que o fenômeno da hegemonia
cultural subjacente ao processo de transnacionalidade é desagregador da cultura local,
regional e nacional.

52

Há uma discussão acadêmica sobre o fenômeno de expansão do capitalismo mundial, há correntes que
definem esse fenômeno como uma globalização e outras como uma mundialização. Adotamos a segunda posição
por achar que ela representa melhor o que de fato vem acontecendo na parte ocidental, já que em alguns aspectos
existe uma globalização, mas, na maioria deles essa globalização não correu.
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[...] o cinema de cada país vai procurar estabelecer relações fortes com
códigos de identificação de sua nacionalidade: a língua, as locações, os tipos
dos personagens, as vestimentas, as músicas e as referências literárias que
caracterizam a nacionalidade de um filme. (CESÁRIO, 2008, p. 367).

Sabemos ainda que em qualquer tempo histórico ou espaço geográfico esses agentes
são influenciados pelos elementos compostos pela questão geracional. Salientamos que
durante todo o percurso estudantil a escola também contribui para a aquisição desse gosto,
quando são exibidos os filmes do chamado mercado cinematográfico.

[…] os membros de uma geração compartilham um acervo comum de
experiências, situações de vida e oportunidades de trabalho. Usufruem juntos
e contemporaneamente os benefícios e a opressão, as vantagens e a vilania, a
tensão e a alegria do destino prefigurado pelo seu modo de inserção na
estrutura social. (FORACCHI, 1972, p. 20-21).

Esse compartilhamento em maior ou menor grau se dá também e, sobretudo, pelas
questões histórico-políticas de cada nação em particular. No caso brasileiro, há a
especificidade geográfica e territorial que, somada às questões anteriormente mencionadas,
empresta a especificidade de que a cultura transplantada cujos componentes do colonizador
prefiguram uma representação tanto do país – o atraso sempre lembrado no presente e o
presente como promessa continuamente adiada – configura e desloca dentre outras coisas, a
formação do gosto dos habitantes.
De todo modo, cada geração é produtora de bens culturais e materiais, tangíveis e
intangíveis, utilizados para a criação ou destruição, a depender da orientação recebida por
cada pessoa, durante o percurso biográfico formativo. Em razão dessa premissa, toda a
reflexão realizada aqui considera a relação sempre presente nos aspectos da produção do
conhecimento sobre cinema no Brasil e a dimensão da relação cultura/educação, visto que a
formação do gosto está intrinsecamente relacionada à formação educacional e cultural, escolar
ou não. Portanto, qualquer manutenção ou mudança que ocorra na estrutura social atinge
potencialmente cada geração, ao passo que também cada nova geração tem a potencialidade
da propositura de novas formas de se conseguir equidade cultural.
As articulações possibilitadas desde o surgimento da Socine permitem que o excerto
extraído do depoimento de Wilton Garcia (2012) corrobore essa hipótese.

Da criação da entidade até aqui, destaco esse profissionalismo, este lugar que
a Socine veio aos poucos sendo implementada, ampliada e consolidada.

91

Acho que não poderia ser diferente se a gente pensar no que é pesquisa no
Brasil, no pouco incentivo por parte do governo, embora desde cedo a
Socine seja reconhecida pelos órgãos e agências de fomento, como uma
instituição diferenciada, e esse diferencial é que dá o peso até porque a
Socine tem por tarefa não só promover congressos propriamente que a gente
chama de encontro anual. Como também as publicações, o site, os fóruns de
discussão e a reverberação dessa imagem da instituição para o exterior, a
Socine tem se colocado no panorama internacional com bastante
propriedade.

As experiências acumuladas em nossa história serviram para construir a identidade
nacional que temos. É fato que o século XX significou e, de certa forma, demarcou a
constituição mais marcante da representação do ser brasileiro, devido às mudanças e
transformações que ocorreram em todo o mundo naquele século, influenciando diretamente a
sociedade. Nesse período, merecem destaque as contribuições dadas por pesquisadores de
diversas áreas que após adquirirem qualificação para realizar pesquisas, por meio do título de
doutor puderam interferir com suas pesquisas diretamente nos modelos explicativos da
realidade brasileira.
É notável também o fato de que as conexões entre a realidade cotidiana e a capacidade
de criação tenham ficado cada vez mais problemáticas e dramáticas, já que o grau de
incerteza 53 quanto ao futuro deixou de ser um imperativo para as populações pobres e
miseráveis e passou a atingir cada vez mais os estratos médios e altos da população. Cabe,
nesse quesito, considerar que as classes sociais mais altas são, em grande medida, aquelas de
onde saem os produtores e os apreciadores de produtos culturais e artísticos.
Conforme Eagleton (2011, p. 69), “A cultura pode ser aproximadamente resumida
como o complexo de valores, costumes, crenças e práticas que constituem o modo de um
grupo específico”. Sendo assim, o autor adverte: “Quanto mais predatórias são as forças que
fazem cerco a essas identidades locais, mais patológicas se tornam essas identidades.”
(EAGLETON, 2011, p. 69)
Os fenômenos de modernização e globalização, especialmente no tocante aos meios de
comunicação, permitiram maior acesso a informações, mas, paradoxalmente, deixaram mais
evidentes os descompassos no desenvolvimento em cada região, o que permitiu emergirem
ainda mais os mecanismos de exclusão material e cultural de muitos estratos da população.
Como observa Foracchi (1972, p. 56), “Trata-se do processo de transformação societária,
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Sobre este assunto, as obras de Robert Castel, especialmente A insegurança social: o que é ser protegido?
Trad. Lucia M. Endlich Orth. Petrópolis, RJ: Vozes, 2005. Apresentam uma abordagem interessante.
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marcada pela distância, impessoalidade e formalização dos contatos, em padrão e em norma
de conduta”.
Levando, assim, em consideração esses impasses presentes na sociedade
contemporânea, é possível dar maior destaque ao pioneirismo do trabalho realizado pela
Socine no Brasil, graças à sua atualidade de alguns pontos abordados. Isso porque a sociedade
foi criada em um momento no qual as oportunidades educacionais, ocupacionais e laborais se
tornam não só mais escassas, como cada vez mais inacessíveis, apesar de estarem
disponibilizadas no mercado.
Além disso, a expansão da oferta de educação, por exemplo, ocorreu em um contexto
quantitativo e não qualitativo – no qual o que se via propagar era um mais do mesmo –, com
custos muito altos, em termos de mau uso de verbas. Some-se a isso o fato de que a dotação
orçamentária da União, dos estados e municípios para a educação não tem sido suficiente,
estando em total descompasso não só com o aumento explosivo da população no último
século, como também com os interesses apresentados em discursos democratizadores de
oportunidades e consolidadores da nação brasileira, presentes entre políticos de todos os
matizes ideológicos.
Historicamente, toda sociedade elabora uma noção de criança, de jovem, de adulto, de
idoso. Certa tendência no cinema apropria-se desses estereótipos. Na contemporaneidade,
devido às características estruturais da sociedade capitalista, essas noções ou têm sido
negligenciadas ou, no limite, têm se tornado confusas tanto para cada indivíduo quanto para a
coletividade, dada a inconstância oficial governamental e as divergências teóricas em disputa.
A realidade social, tal como se apresenta, exige, assim, que se debruce sobre ela mais
detidamente. Os cineastas não se furtam a essa tarefa e tentam captar a problemática
apresentada em cada época, de modo a dela extrair as representações a partir das quais
possam emergir (re)avaliações dessa realidade.
Por sua vez, os pesquisadores que tomam o cinema como objeto de estudo completam
esse trabalho de retratar a sociedade, uma vez que as análises que realizam auxiliam nesse
debate e na interação entre ficção e realidade, para tornar esta inteligível e, no limite,
problematizada, debatida. Nesse sentido, produzir cinema e conhecimento sobre ele se
justifica pela possibilidade que essas produções e publicações acrescentam à análise social. É
essa função social da Socine, tal como Garcia destacou em depoimento.
Além dos aspectos relacionados à educação, é preciso levar em consideração o fato de
que a cultura no Brasil tem passado por profundas transformações, já que o transcorrer
histórico foi obrigado a sobrepor fases do desenvolvimento capitalista, de modo a, ao mesmo

93

tempo, respeitar as características peculiares das forças políticas e econômicas internas e as
demandas, exigências, expectativas e, acima de tudo, as determinantes externas requeridas
para que o país pudesse integrar o cenário capitalista do mundo ocidental.
Não estamos aqui desconsiderando o fato de que a participação do Brasil no
desenvolvimento do capitalismo passou por diversas fases, como observou Fernandes (2005).
É por esse motivo que seu lugar foi, no limite, também demarcador tanto da cultura como um
todo, como do cinema e do audiovisual em particular, pois ambos retrataram o mundo social
tecido nessa conjugação de forças, ora prevalecendo interesses externos, ora internos.
No caso específico da cultura, sua existência, entre forças nem sempre conciliáveis,
indica a importância que tem, como afirma Eagleton (2011, p. 89) ao debater a importância e
a singularidade da cultura de cada país: [...] “Se a política é o que unifica, cultura é o que
diferencia.”. Acrescenta ele que, embora muitas vezes não percebamos, o capitalismo
transnacional, entre outras consequências, enfraquece as culturas nacionais quando promove
certa unificação delas. Nas palavras do autor, estaria ocorrendo disseminação da hibridez.
Levando-se em conta essas observações, conclui-se que, na cultura ocidental seria
necessário que o sentido de cultura deixasse de ser entendido “como um modo de vida
distinto”, passando a ser visto como “uma forma de valor relevante para qualquer modo de
vida que seja” (EAGLETON, 2011, p. 97).
Ao debater as possibilidades de políticas de identidade, esse autor afirma o seguinte:
As formas mais inspiradoras são aquelas em que você reivindica uma
igualdade com os outros no que diz respeito a ser livre para determinar o
que é que você deseja se tornar. Qualquer afirmação autêntica de diferença
tem, portanto, uma dimensão universal. [...] A civilização ocidental, que
embarcou agora numa política exterior mais ambiciosamente agressiva,
precisa de alguma legitimação espiritual para esse projeto exatamente na
hora em que está ameaçando despedaçar-se culturalmente. Quanto mais
desenraiza comunidades inteiras, engendra pobreza e desemprego
generalizados, solapa sistemas tradicionais de crenças e cria grandes ondas
de migração, mais essas políticas predatórias produzem uma série de
subculturas defensivas e militantes que fragmentam a sociedade ocidental a
partir de dentro. (EAGLETON, 2011, p. 99-100, grifos nossos)

Entre os vários desafios postos no trabalho cinematográfico, revelar, desvelar,
documentar, organizar, produzir e preservar a cultura, está o de compreender os fenômenos
migratórios decorrentes das crises econômicas e da busca de sobrevivência que se apresenta
como possibilidade nos nichos de espaço geográfico e territorial que o capitalismo

94

transnacional formata com a rapidez devida, sempre em busca de assegurar a lucratividade do
capital.
Referindo-se às comparações de conjuntura entre as décadas de 1960 e 1990, quando
os prognósticos para a cultura eram os mais sombrios, Xavier (2012, p. 29) afirma:

Analisar a cultura brasileira no final daquela década de agitações implica
discutir as formas encontradas pelos artistas para lidar com o
reconhecimento do descompasso entre expectativas nacionais e realidade. O
ponto é privilegiado, pois naquele momento tal descompasso deu seus
primeiros sinais e ativou respostas que engendraram uma autêntica revolução
na esfera da cultura: Terra em transe, O rei da vela, o tropicalismo, o
cinema marginal, entre outras manifestações.

A transnacionalidade afeta e desintegra a cultura, além de ter a capacidade de se
reorganizar. O cinema procura, assim, representar essas novas nuances que estão colocadas,
permitindo que a cultura, não só no Brasil – essa é, sobretudo, a que nos interessa –,
reacomode-se, fazendo com que as análises sejam revitalizadas.
O cinema que se faz não está isento de influências. Ao contrário, ele absorve essas
novas tendências, e são justamente elas que podem despertar a atenção dos pesquisadores.
Foram desafios dessa natureza que deram vida à Socine, como colocou Rosana Araújo em
depoimento (2012).

Pensando em termos mais amplos, a Socine faz parte desse quadro mais
amplo; há os cineclubes, os arquivos, as graduações de cinema e finalmente
as pós-graduações na área de Comunicação e na área de Audiovisual. O
número de programas nessa área de Comunicação tem crescido muito e o
crescimento da Socine reflete esse crescimento dos programas, existe um
fortalecimento da área para a qual, imagino, a Socine colabora.

A cultura encontra, desse modo, pessoas e agentes coletivos dispostos a contribuir para
seu fortalecimento enquanto representação, o que assegura sua organicidade e renovação.

3.3 As determinantes econômicas e políticas definindo a cultura brasileira
Pautamos a análise também na perspectiva analítica de Florestan Fernandes (2005) 54,
(2008), (2010, 2011). Esse importante sociólogo brasileiro dedicou sua produção intelectual a
elucidar como a sociedade brasileira teria sido amalgamada. Ele considerou que o capitalismo
54

Obra publicada em 1975 e que vem sendo reeditada, sendo a mais recente, do ano de 2005.
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desenvolvido aqui teria sofrido condições específicas que definiram as formas como não só as
atividades econômicas foram delineadas, mas também todas as demais atividades produtivas.
O autor que se destaca, na análise da nossa formação social.
Consideramos, sobretudo para o interesse da argumentação aqui desenvolvida, o que
Fernandes (2005) afirmou a respeito de como teriam sido concebidas e desenvolvidas as
atividades políticas. Entendemos que a partir delas, seja possível tornar inteligíveis as
atividades culturais – copiadas, adotadas, abandonadas, concebidas, criadas e impossibilitadas
– possíveis em um cenário de dependência econômica, política e cultural. As determinantes
econômicas e políticas adotadas no país definiriam leis, entre elas, as da cultura e do
audiovisual.
A análise proposta por Fernandes centra-se no que Martins (2005, p. 21) afirma no
prefácio da quinta edição de A revolução burguesa no Brasil 55: “[...] Florestan Fernandes lida
em suas análises [...] com realidades sociais cuja estrutura é historicamente cambiante.”.
Sendo assim, nas constantes rupturas possíveis estão sempre atuantes, a pesquisa e a arte.
O estudo de Fernandes abarca todo o período histórico brasileiro mas, para o interesse
dessa pesquisa, centramos o cenário composto especialmente nos séculos XIX e XX 56. Nesse
período, o autor afirma que se desenvolveu aqui uma “economia capitalista dependente” que
exigiu um “Estado nacional controlado”, já que as parcelas da burguesia à frente das decisões
econômicas e políticas que estiveram sempre dispostas a operar as mudanças, optaram por
não arcar com os custos econômicos de construir a estrutura necessária à produção industrial,
colocando-a em diferentes momentos como tarefa do estado. Na área cultura, mas não só nela,
o Estado se faz presente com ações protecionistas como: reserva de mercado, financiamento,
divulgação, etc,. Bernardet (2009, p. 62) afirma

Na área cultural, o Estado, de alguma forma, sempre esteve presente. Se hoje
o Estado é um dos principais financiadores de amplas áreas de produção
cultural, nem por isso tinha antes um papel menor, embora nem sempre
direto em relação ao objeto da produção cultural.

55

“Revolução Burguesa denota um conjunto de transformações econômicas, tecnológicas, sociais, psicoculturais
e políticas que só se realizam quando o desenvolvimento capitalista atinge um clímax de sua evolução industrial.
Por essa razão, o autor colocou aspas no termo indicando ser problemático desenvolver o capitalismo em um
país, cuja indústria é tão tímida, circunscrita geograficamente e fruto de uma modernização induzida”.
(FERNANDES, 2005. p. 239).
56
Segundo Fernandes (2005, p. 296), “[...] as nações periféricas, como fonte de matérias-primas essenciais ao
desenvolvimento econômico sob o capitalismo monopolista, viram-se, extensa e profundamente, incorporados à
estrutura, ao funcionamento e ao crescimento das economias centrais como um todo.” Ocorrendo o que ele
chamou de expansão induzida como parte da “segunda partilha do mundo”, dentro do plano de novo
imperialismo.
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Advertidos quanto às proporções sociais, o conjunto de posições requeridas para que o
senhor agrário se convertesse em homem de negócio guarda semelhanças com as escolhas que
tiveram que fazer os cineastas brasileiros na transição do cinema novo para o cinema de
retomada. Esses últimos, assim como os primeiros, fizeram concessões, abandonos de crenças
e adaptações de táticas para superar a crise, tendo o fechamento da Embrafilme
representando o ápice desse movimento. Nesse processo, perderam-se grandes nomes do
cinema, que abandonaram essa arte para se dedicar à publicidade, por exemplo. Outro
desdobramento digno de nota é o aumento do número de cineastas de um filme só. A criação
da Maristela é um registro digno de nota já que a companhia de cinema surge conforme
Catani (2002, p. 49) “A exemplo da Vera Cruz, a Maristela também tentava agradar aos
críticos, oferecendo coquetéis e festas nos seus estúdios: [...]” Essa companhia de cinema
desejou criar em solo brasileiro “uma Hollywood tropical” (CATANI, 2002, p. 48).
Tendo em vista as condições de produção que o país viveu, percebe-se que o cinema
foi obrigado a ser produzido de forma induzida, continuando restrito geograficamente, assim
como faz o capital. Os dados disponibilizados pela Ancine em seu portal não deixam dúvidas
quanto à permanência do circuito de produção cinematográfica entre as cidades de São Paulo
e Rio de Janeiro. Centra-se, assim, nos dois Estados onde houve maior produção industrial no
século XX, incluindo a produção fílmica, que chegou a 43,43% do total produzido no Rio de
Janeiro.
A trajetória do cinema brasileiro demonstra, como qualquer outro setor da produção,
que o cinema e o audiovisual sofrem do mesmo mal: constantes fluxos e refluxos na
produção, distribuição e exibição. Os arranjos feitos aqui e ali vão garantindo sua existência,
porém, com grandes percalços, os quais são contornados por meio de um controle por parte do
Estado. Essa dimensão de ajuda estatal será explorada no quarto capítulo. Situação essa alvo
das constantes críticas de Bernardet (2009, p.64)

Portanto a ideia de atuação do Estado na área cultural, tanto do ponto de
vista industrial como cultural, encontra um terreno fértil para se instalar. E
tal atuação seria ainda mais justificada no caso do cinema, por ser um
veículo de elevado custo industrial. Há uma relação direta entre custo
industrial e solicitação de intervenção estatal: na área cinematográfica, o
apelo a proteção estatal foi, parece, mais insistente do que, por exemplo, na
área teatral, musical, ou literária.

No Brasil, foi uma prática recorrente a adoção de políticas internas visando a atender
interesses externos. As tentativas de conciliação não só determinaram a subserviência do país
diante da economia global, como também fomentaram um crescimento desigual. Esse
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processo só começou a perder forças a partir de meados do século XX, fato que explica a
forma como o cinema foi utilizado aqui desde a sua chegada, chamado a veicular uma
realidade idealizada, visto que esteve submetido às necessidades do Estado, em suas três
esferas.
Em nosso país, é o Estado que promove, regulamenta e financia o cinema, a
intervenção estatal assegura, a nosso ver, o que Fernandes (2005) identificou, ao se referir ao
comportamento do empresariado brasileiro, como [...] a extrema amalgamação de interesses
‘estrangeiros’ e ‘nacionais, que atinge também a arte, a cultura, o cinema e o audiovisual.
É nesse contexto geral que devemos considerar a produção cinematográfica nacional e
as dificuldades de quem se dedica a produzir cinema nessas condições. “O que importa, no
caso, é a natureza das categorias de pensamento e de ação que orientaram e regularam os seus
comportamentos práticos.” (FERNANDES, 2005, p. 152). Sobrevive na profissão quem
melhor souber readequar-se ao jogo. De todo modo, esses aspectos são secundários na análise,
já que nos interessam certos elementos comuns que aparecem na cinematografia brasileira.
Os aspectos ligados à entrada no jogo cinematográfico terão mais ou menos peso na
trajetória individual e profissional de cada cineasta, pois dizem respeito à capacidade de
absorver ou recusar os novos padrões impostos pelo mundo econômico – cujas regras de
funcionamento não se impõem só a eles –, utilizados para fazer cinema. São condutas que
podem ocasionar impacto desagregador da categoria ou perpetuar um determinado modus
operandi.
A condução do sistema econômico passou a promover, nos demais setores, ações
adaptativas, com ênfase no improviso. As soluções dos problemas por parte do poder
governamental, quando ocorrem se dão de acordo com o grau de pressão recebida e da
importância atribuída aos atores e agentes que efetivam a cobrança. Esse tipo de postura por
parte do governo se justifica, para Fernandes (2005), uma vez que o capitalismo brasileiro,
segundo o autor, não passou pelo desenvolvimento tradicional como o que ocorreu na Europa,
cujas fases foram comercial, industrial, competitivo e monopolista.
No Brasil, passamos pelas etapas previstas pelo capitalismo, mas isso ocorreu aos
sobressaltos, constituindo o que o autor denominou como fases colonial, neocolonial,
comercial e monopolista. O setor econômico teve, com isso, suas fases interrompidas ou
abortadas, de modo a gerar um sistema econômico frágil – dependente e subserviente – e
subordinado às políticas econômicas dos países centrais. Por se tratar de um país localizado na
periferia econômica e graças aos dirigentes que comandaram e comandam o Brasil, o país não
foi capaz ainda de formular a independência política.
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Por aí se vê que a modernização econômica associada à extinção do estatuto
colonial e à implantação de um Estado nacional independente não tinha por
fim adaptar o meio econômico brasileiro a todos os requisitos estruturais e
funcionais de uma economia capitalista integrada, como as que existiam na
Europa. (FERNANDES, 2010, p. 118)

Ao que parece, esse é seguramente um dos fatos que explicariam a condição como a
cultura é compreendida, formulada e financiada aqui. Ela é um requisito estrutural que as
elites burguesas reconhecem como importante no conjunto, mas não o suficiente para que dela
se ocupem empenhadamente. Para Xavier (2012), opera no Brasil uma modernização
conservadora que forja, de diversas formas, a identidade nacional. Esse aspecto da
compreensão a respeito de nossa cultura afeta também o cinema, que fica na dependência dos
desejos de poucos, chegando, em alguns casos, a necessitar de alianças com forças externas e
subordinação às vontades particulares oriundas de interesses hegemônicos para ser produzido,
comercializado e exibido.

[...] um dos axiomas recorrentes do cinema brasileiro permaneceu pouco
alterado. As dificuldades de assegurar a permanência do produto nacional no
mercado exibidor doméstico, através de lançamentos regulares de títulos que
possibilite uma ocupação razoável desse mercado, contribuindo de várias
maneiras para um projeto de autossustetabilidade do setor. (SILVA, 2010, p.
531).

Os impedimentos para que a indústria cinematográfica operasse de forma mais
comercial vêm sendo debatidos por muitos anos, pois ela é consequência da política interna
dos países e, sobretudo, é fruto de um sistema capitalista monopolista.
Todavia, para o desenvolvimento econômico ulterior, o segundo efeito
construtivo acabou tendo maiores conseqüências estruturais e dinâmicas. É
bem sabido o que representa, para um povo recém-egresso do sistema
colonial, a presença física permanente e atuante de agentes econômicos,
técnicas e capitais operando no nível dos interesses econômicos, mas
retraindo-se ou acomodando-se ao nível dos interesses políticos. [...] Com o
correr do tempo, o “espírito burguês” e a “concepção burguesa de mundo”
teriam de desprender-se de suas matrizes históricas, voltando-se para as
potencialidades econômicas inerentes aos fatores internos da situação de
mercado. (FERNANDES, 2010, p. 120-21)

Esses fatos contêm enorme significação analítica, visto que a situação do mercado
determina, desde então, a produção brasileira em qualquer das áreas em que se queira
produzir, inclusive na produção cinematográfica e científica.
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Para Fernandes (2005), no Brasil, a produção em geral se caracteriza por pelo menos
dois fatores principais. Temos historicamente acumulado dependência tecnológica. Assim, ao
não desenvolver adequada e coerentemente a tecnologia, o país necessita importá-la, copiá-la,
o que acarreta em baixo valor de mercado dos produtos daqui. Esse fator impõe um segundo
desdobramento: por não agregar valor às mercadorias, em geral as matérias-primas são
vendidas por preços baixos, situação que afeta todos os setores. A extração indiscriminada das
matérias-primas é apenas um dos aspectos dessa espoliação. Ela gera ainda o fenômeno de
sensação de atraso e de permanente necessidade de ganhar tempo, impregnada na
representação do brasileiro, especialmente do grupo político.
A prática de políticas compensatórias para diferentes áreas – educação, saúde, justiça –
adotadas nas décadas de 1990 e 2000 –, passando a fazer parte da cultura do improviso,
percebida nas análises de Fernandes (2011, p. 317), da década de 1940 em diante.
“Praticamente, aconteceu na esfera da cultura a mesma coisa que aconteceu na esfera da
economia – houve uma violenta transformação do padrão de relação com o exterior, embora
no campo da cultura essa dependência seja naturalmente menos visível.”.
A análise desenvolvida pelo autor apontou que, se por um lado o mundo social
brasileiro na contemporaneidade encontra-se em mudança e adequação, por outro as
mudanças são pontuais e fragmentadas, ocorrendo apenas em alguns setores; noutros, em
geral fundamentais, imperam a precariedade e o abandono. Ele afirma que “[...] a autonomia
cultural é condição básica para a independência de um país. Se não existir autonomia cultural,
o país não tem inteligência própria nem capacidade criadora independente.” (FERNANDES,
2011, p. 317).
As transformações se deram na relação entre a dinâmica interna, em que estratos das
classes no poder se articularam para se manterem, e as forças externas que, conforme
Fernandes (2005), as elites burguesas lançaram mão de funções latentes e manifestas a fim de
garantir que fossem reproduzidas as condições para nutrir determinada história que se
recompõe, simultaneamente e de dentro, conservando a cominação burguesa.
Em termos históricos, com isso tem-se determinado condições específicas de
desenvolvimento que interferem nas demais áreas, sobretudo, na cultura que segue a reboque
da visão de mundo dessa elite burguesa. A dominação ocorre também “[...] a partir de fora
(pela

dominação

imperialista),

produzindo

constantemente

novos

modelos

de

desenvolvimento capitalista, que exigem a conciliação do arcaico, do moderno e do
ultramoderno”. (FERNANDES, 2010, p. 14-15).
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No caso do cinema, há relativas inovações nos aspectos do mercado produtor e
exibidor, e no aspecto da distribuição, no qual continuam a existir gargalos.

É dentro desse amplo, mas contraditório que se deve compreender e
interpretar, sociologicamente, o aparecimento e a atuação dos vários fatores
que desencadearam a ‘Revolução Burguesa’, sobre fracos alicerces lançados
pela autonomização política do país. (FERNANDES, 2005, p. 114, grifos
nossos).

Pelos interesses e pela dinâmica das políticas econômicas externas que, grosso modo,
impuseram direta e indiretamente o formato e o alcance das políticas internas adotadas, em
uma clara conciliação de interesses, como afirma Fernandes (2005, p. 210), modernizou o
atraso. Como a modernização se deu de forma setorizada 57, não ocorreu na indústria,
acabando por se efetivar muito mais acentuadamente no comércio – este sim, o setor mais
dinâmico que se tem no Brasil. Sendo o cinema uma atividade industrial, foi mais um
elemento que pesou na improvisação com que muitos filmes foram produzidos nos cem anos
de produção brasileira.
Para esse autor, ao tratar a respeito da modernização, deve-se levar em conta o
panorama mundial em que o Brasil se encontrava. A partir dessas considerações é possível
identificar que existem gradações marcantes nas influências nos modos como a cultura
amalgamada aqui foi elaborada.
Por exemplo, ao elaborar leis sobre determinado assunto, exclui-se a participação da
sociedade civil. É comum a divulgação do que será debatido apenas às vésperas da aprovação,
dificultando que o debate ocorra, que emendas sejam apresentadas etc., quando seria
fundamental a emergência de atores e agentes coletivos criticando, orientando, determinando,
exigindo, rebatendo, cobrando. É assim que se busca a equidade de acesso aos bens
simbólicos. Contudo, como isso não ocorre, são feitas adaptações graduais, conforme o
imperativo da emergência.
Segundo Fernandes (2005, p. 266), “Portanto, em se tratando de Brasil, a nação não
chega a ser definida como objetivo central no desenvolvimento capitalista, invariavelmente
centrada através das mudanças mais ou menos profundas ocorridas em cada fase [...]”.
Dessa forma, o desenvolvimento ocorreu centrado nos interesses dos grupos no poder
e no comando direto ou indireto do Estado. Isso mesmo que seja claro que tivessem que ceder
57

É, portanto, desde a década de 1920 que palavras como atraso e decadência circulam no mundo todo;
no Brasil. Segundo Fernandes (2008), essas definições “[...} passaram a ser utilizadas como justificativa
para quase todas as reformas políticas, econômicas, educacionais e, sobretudo, para as investidas do
capital. E reformas, são sempre adaptações.”
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aqui e ali para garantir que “[...] as potencialidades econômicas assegurassem viabilidade
global para tão complexa modalidade de transição econômica e cultural [...]” (FERNANDES,
2005, p. 276). Entretanto, no entender de Fernandes (2005), a mudança de atividade
econômica não representou, em igual medida, mudança da mentalidade conservadora,
concentradora de poder e de privilégios; em vez disso, intensificou-se a relação do privado
patrimonialista com o Estado.
A discussão desenvolvida permite concluir que as inconsistências estruturais, como as
que foram adotadas no Brasil por ocasião de sua emancipação política, continuam a ser um
entrave para seu desenvolvimento ulterior em todas as áreas, inclusive no cinema e no
audiovisual, os quais são centralizados por região geográfica. Como consequência, tem-se a
produção de um tipo de representação que, conforme Bernardet (1976), privilegia uma
personificação por estrato social com tendência a filmar as pobrezas – rural e urbana – e a
violência nas periferias das grandes cidades. Não que elas não devam ser filmadas, mas o
problema está na tipificação da violência nesses espaços, mostrando essas populações como
naturalmente violentas ou miméticas.
De todo modo, a retomada da produção de filmes brasileiros tem características de
refluxo, alimenta-se conforme a disposição, a continuidade e as novas modelagens que a nova
situação político-cultural permite. Tem-se, assim, um circuito do cinema também fechado,
como observou Fernandes (2010), em relação à indústria em geral.
Assim, entende-se que, o exercício intelectual rigoroso, se quer interpretar a história
brasileira 58, deve considerar que as concessões são feitas apenas no raio de ação possível no
momento histórico de reabertura política que viveu o país, após as décadas de domínio
militar. Contudo, no âmbito da produção em geral e, em particular, de filmes, permanecem
antigas teias estruturais que impedem e/ou dificultam a articulação entre criação, produção,
distribuição, divulgação, exibição e recepção do filme brasileiro, tanto em território nacional
quanto no estrangeiro.
Para Fernandes (2011), as questões sobre produção só podem ser compreendidas
no contexto das principais características assumidas pelo processo de modernização no
Brasil. Ele faz uma interpretação concisa desse tema, de modo a apontar as confluências
e contradições do capital, tendo como tese a expansão heterogênea do capitalismo que
atingiu todo o país.
58

“Segundo essa avaliação, o capitalismo, em países como o Brasil, é duplamente determinado, espessando
ainda mais a opacidade inerente a essa formação histórica, complicando o entendimento do modo como se
configurou, na medida em que combinou formas não homólogas de desenvolvimento, subordinadas aos ritmos
diversos das esferas da economia, da política, do social, da cultura.” (FERNANDES, 2010, p. 15)
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Embora sejam muitas as análises que tentem explicar o processo de modernização
do Brasil, esse autor aponta para fatores internos, cuja compreensão enfoca muito mais
um movimento de defesa interna diante do abalo da crise mundial de 1929, que de
investida do próprio capital em escala mundial. Atitudes semelhantes ocorreram em
outros momentos históricos, o que nos permite depreender que a produção tanto de
cinema e audiovisual, quanto do conhecimento sobre ele – no que diz respeito à
ocupação geográfica – também tem sido heterogênea.
Com o intuito de compreender melhor o contexto do objeto aqui investigado,
recorremos à sistematização de Fernandes (2010), em que a história projeta o homem em um
passado que se faz presente ou um presente que recupera o passado. Não existe, assim, a
negação do passado pelo futuro mediante um presente que coloca o homem em tensão com
sua época. As análises empreendidas por ele pautam-se em uma perspectiva cujo fundamento
compreende que o processo de modernização possibilita a expansão do capitalismo no
território brasileiro sem que ele se modernize como um todo, dado que este não era o principal
desígnio daquele processo.
Ainda conforme esse autor, a permanência do atraso em algumas regiões geográficas
era proposital. Assim, a modernização foi, em primeiro lugar, uma construção ideológica,
ou seja, uma visão de mundo que identificava o atraso como prejudicial à nação, por isso
devendo ser urgentemente superado para o bem de todos.
O uso do cinema para veicular ideias dessa concepção está amplamente
denunciada nos textos publicados pela Socine, ao longo desses dezesseis anos de
existência. São vários os pesquisadores que procuram esclarecer que, por meio de
mecanismos de pressão em geral, pelo alto, as imposições ideológicas com finalidade
econômicas se instalaram. Bernardet (2009, p. 78) é enfático ao afirmar que o dirigismo
cultural prevaleceu: “Procurou-se então um cinema que pudesse ter um certo prestígio
cultural, que se apresentasse com um verniz cultural, sem oferecer as inconveniências de
um cinema crítico.” No tocante às questões relativas tanto à produção de filmes quanto ao
conhecimento científico sobre ele, como se vê, as determinantes econômicas definem a
produção – aberturas e fechamentos de salas e de cinemas – cinematográfica no Brasil,
impõem-se como barreiras seletivas e determinam a cinematografia que se vê também de
certa forma “[...] regulada por potencialidades internas muito mais fracas que os dinamismos
do mercado mundial e da eclosão do capitalismo monopolista, com seu padrão peculiar de
imperialismo” (FERNANDES, 2010, p. 26). Qual a saída? Para o autor, há uma história que
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se compõe e se recompõe, promovendo uma cambiante conciliação entre as forças internas e
externas.
Cada gesto, cada ação, vai consolidando a emancipação do cinema, que tem ainda de
fazer frente aos interesses muitas vezes inconciliáveis entre estruturas internas e externas,
conforme a classe social ou a geração, ou ainda, de acordo com o novo momento político que
impulsiona perspectivas deixadas de lado no passado. A expansão da produção do cinema
brasileiro dos últimos 16 anos é um exemplo concreto desses movimentos conciliatórios e,
nesse sentido, a Socine – assim como outras associações – trouxe contribuição ímpar para que
a pesquisa em cinema e audiovisual conquistasse espaço.
Mais importante para esta análise, do ponto de vista teórico, sobre a cinematografia
nacional é a relação que as estruturas de poder da sociedade capitalista impõem à cultura e às
formas que as gerações – do cinema novo, do cinema da retomada – encontram tanto para
conceber e produzir filmes quanto para viabilizar à população acesso a essa produção. Em
outros termos, trata-se dos níveis de aspirações ulteriores dos cineastas.
Diante do descrito, cabe perguntar: o que fazem os brasileiros para converterem em
capital cultural as ofertas disponíveis em filmes, para que as leis de incentivo e apoio
financeiro ao cinema e ao audiovisual não venham a se tornar direcionamento da produção
nacional? Concordamos com Fernandes (2005), para quem há três condições que
regulamentam a ação: a situação material de interesses, o estilo de vida e a concepção de
mundo de cada um. Ficaria, então, nas mãos dos cineastas a responsabilidade de representar
na tela as contradições, conciliações e permanências da realidade e, aos pesquisadores, caberia
fazer a análise de conjunto dessa produção bem como das lacunas que se apresentarem.
Afinal, “Se não articularmos cada elemento da cultura humana, se não engatarmos o
que à primeira vista aparece descontínuo e mesmo, com freqüência, estranho, absurdo, jamais
entenderemos o que os homens produzem e como eles vivem” (RIBEIRO, 1993, p. 9). Desse
ponto de vista, ações que façam frente a tal posição e tenham mais força e aceitação, de modo
a representar um coletivo, como é o caso de associações de pesquisadores por área de
interesse, como é o caso da Socine, conseguem se projetar entre os pesquisadores e também
para com as instituições ligadas ao assunto, formalizam o debate.
Outra dimensão a ser considerada é que a civilização consiste em um processo que,
para Elias (1993), representa a ideia-chave de que o homem produz lenta e
prolongadamente a própria condição humana. E a cultura apresenta, para Eagleton
(2011), somente sentidos e modos de vida que possam garantir a distinção podem
assegurar a identidade de cada nação. Em uma relação dialética, ao produzir e divulgar
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pesquisas relativas ao cinema constrói-se a articulação da cultura, ao fazê-lo, homens e
mulheres asseguram a identidade humana e ampliam a condição humana de todos.
No que se refere à identidade, Gonçalves (2011, p. 255) afirma que “A identidade
nacional permeou o discurso fílmico produzido pelo cinema brasileiro, de 1898 e 1969, dos
mais diferentes modos e com as mais diferentes intensidades.”. Acrescenta o autor, para que
fosse atingido esse intento com alcance nacional, “Forjou-se um discurso sobre a nação a
partir da representação dos signos da modernidade, quando, nos anos da Primeira República,
tentou-se fazer de uma aspiração a realidade imaginada por todos.” (GONÇALVES, 2011, p.
255-256).
Afinal, o modelo de desenvolvimento adotado no país e largamente difundido nos
filmes desse período condicionou certa representação do que filmar e do como filmar.
Durante o regime militar – de 1964 a 1985 – e também após esse período, o uso do cinema
com fins ideológicos não cessou, assumindo formas diferenciadas. No período em análise
houve maiores possibilidades devido ao próprio movimento interno de reconstrução da
identidade e da nação.
A construção identitária 59 de nação e do que seja o povo brasileiro encontra, no
cinema, várias possibilidades de interpretação e construção que podem ser apreciadas nos
festivais, mostras, congressos, simpósios, seminários, encontros, pesquisas e publicações.
Esses espaços constituintes dos estudos de cinema procuram debater essa produção com vistas
a compreender a construção identitária do país e do povo. Conforme Gonçalves (2011, p.
257),

No entanto, a discussão sobre nossa identidade e sobre como construímos
nossa sociedade, que poderia ter se adensado a partir de trabalhos como O
desafio, Terra em Transe e os Herdeiros, foi extirpada com o Ato
Institucional número 5, com o acirramento da repressão e das interdições a
partir dos últimos anos da década de sessenta. Como ressalta Marco Antonio
Guerra, esse ambiente de exceção e repressão era ‘apenas a parte visível de
um processo de modernização autoritária, que visava integrar o país na
produção capitalista internacionalizada’.

O período militar produziu, portanto, um hiato no processo de elaboração da
identidade, retomado no período da redemocratização. “A sociedade civil brasileira,
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Conforme afirma Bourdieu (2000b, p. 124), “Sabe-se que os indivíduos e os grupos investem nas lutas de
classificação todo o seu ser social, tudo o que define a ideia que eles têm deles próprios, todo o impensado pelo
qual eles se constituem como “nós” por oposição a “eles”, aos “outros” e ao qual estão ligados por uma adesão
quase corporal. É isto que explica a força mobilizadora excepcional de tudo o que toca a identidade”. Ao
produzir a identidade, os indivíduos estão produzindo sentido, e vice-versa.
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profundamente marcada pela experiência autoritária do regime militar instalado em 1964,
experimenta, a partir da década de 70, um significativo ressurgimento” (DAGNINO, 2002, p.
9), embora a figura do Estado autoritário não se desfaça com tanta facilidade.
Viu-se, nas décadas seguintes, disputa por distintos projetos de nação e, dentro deles, a
emergência de várias formas de expressão artística, cultural, acadêmica que, entre outras
formas, tiveram que, concomitantemente, lutar por maneiras mais livres de expressão e
manifestação e se adequar às exigências e ajustes constitutivos das políticas neoliberais em
curso na década de 90. Os pesquisadores tiveram inúmeros enfrentamentos nesse período
contra as investidas do produtivismo na pesquisa e na universidade.

A fase cultural dessa “modernização autoritária” se deu com a participação
do Estado nos processos de existência da manifestação artística e, entre elas,
do cinema. “Mais do que qualquer outro período histórico, o Estado passa a
custear economicamente as artes. Essa política de financiamento voltada
principalmente para as obras consideradas de caráter nacional oficial,
encontra um total apoio dos empresários da cultura”, com uma tentativa de
cooptação de artistas e intelectuais. Quanto mais o Estado investia em
produções culturais, menor tornava-se o espaço de liberdade de criação,
critica e contestação dos realizadores artísticos. No caso específico do
cinema, a EMBRAFILME (Empresa Brasileira de Filmes) foi o órgão
responsável por essa intervenção estatal, cuidando do financiamento e da
distribuição das produções. Tratava-se, na verdade, de um segundo tipo de
censura. (GONÇALVES, 2011, p. 257)

Pensar sobre as concatenações pelas quais passaram e passam a sociedade
brasileira nos remete a compreender que a identidade, a cultura e nação tiveram tensões
e determinantes ligadas diretamente ao nosso processo constitutivo e Conforme
Bernardet (2009) a modernização conservadora exigiu que o país tivesse que
empreender a conciliação de interesses como estratégia, mas tanto o cinema quanto a
pesquisa, sobreviveram.

3.4 O cinema brasileiro: representar o atraso ou o desenvolvimento?

É oportuno retomar o tema do cinema brasileiro, já que ele tem, há mais de cem anos,
importante participação na constituição da história do país, por registrar as representações que
os autores e diretores captam do cotidiano vivido e, mesmo imaginariamente, do mundo
social. Nessa construção identitária de nação, coube ao cinema, bem ou mal, levar para as
telas o imaginário coletivo tanto das elites quanto das minorias.

106

Nesse sentido, interrogamos: quem seriam os protagonistas do fortalecimento do
cinema nacional na chamada retomada? A Socine é, sem dúvida, um importante agente
histórico nesse processo de consolidação do cinema brasileiro, visto que a composição dessa
sociedade visou a somar forças – respeitadas, importantes e fundamentais – no meio do
cinema e do audiovisual.
Além de estar na telona, o filme brasileiro se apresenta nos festivais,
congressos/seminários/encontros, nas mídias em geral e, também agora nas pesquisas e
publicações. A Socine é parte importante nesse processo, uma vez que a entidade reúne os
esforços de pesquisadores da área do cinema e do audiovisual e professores de diversas
disciplinas, no sentido de consolidar a cinematografia brasileira. É nesse sentido que a criação
da Socine faz parte de estratégias – embora não se possa afirmar que tenham sido
premeditadas por alguém em particular, ou um grupo específico para esse fim – dos atores e
agentes envolvidos com a temática do cinema e do audiovisual. O objetivo principal é
desenvolver e somar táticas específicas de organização e algumas vezes de pressão, com
vistas a consolidar a pesquisa direta e o cinema indiretamente e, com ele, a identidade da
nação.
Com isso, a produção cinematográfica nacional vem criando e consolidando um
conteúdo científico e cultural que tem sido fundamental para a identidade cultural do país. Os
apontamentos de Xavier (2012, p. 23) sobre a alegoria encontrada no cinema brasileiro dão
conta que:

Na produção dos anos 90 e 2000, se ficarmos no motivo da viagem
encontramos uma diversidade de posturas, com nítida composição alegórica
no caso do cinema de Walter Salles, que nos traz versões opostas no
desenlace, quando a viagem como busca do pai guarda relações com um
diagnóstico da nação (Terra Estrangeira e Central do Brasil); e é outra a
significação do road-movie, nesse plano da formação, quando o protagonista
carrega toda a carga simbólica de Che Guevara (Diários de Motocicleta,
2004). Há casos em que a viagem é jornada em busca da superação de um
sufoco encarnado no mundo familiar, visto como lugar do ressentimento (O
céu de Sueli, 2006, de Karim Ainouz). Mas o ressentimento não se apresenta
apenas na clausura e pode se tornar um concerto nacional, como em Sérgio
Bianchi, momento em que a articulação de viagem e mundo doméstico,
ambos catastróficos, desenha o retrato de um país “cronicamente inviável”
(2000).

A investigação de Gonçalves (2005) aponta que a noção de identidade nacional deve
ser entendida como intimamente imbricadas com a noção de nação, e ambas necessitam do
entendimento da cultura, sendo o constructo dessas ideias uma das poucas que mobilizam a
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coletividade no Brasil. No entanto, adverte ele que estamos imersos no sistema capitalista e,
sob essas condições, “O capitalismo não pode deixar a nação emergir plenamente como uma
comunidade cultural” (GONÇALVES, 2005, p. 22).
Há um trecho da tese de Gonçalves (2005, p. 27) que convém reproduzir aqui: “Signo
inequívoco das transformações tecnológicas trazidas pela revolução industrial, o cinema
chegou ao Brasil encontrando uma sociedade recém-saída do escravismo e com mazelas
sociais herdadas de um passado colonial e imperial”.
Embora o cenário de atraso não fosse aceito no cinema e sua recusa fosse algumas
vezes explícita, na maioria, tácita, tal postura fez parte, em grande medida, do ideário de
subordinação abordado por Florestan Fernandes.
Ainda segundo Gonçalves (2005), havia pressão entre os patrocinadores para que o
filme pudesse expressar uma ‘beleza brasileira’ e que a estética do feio/pobre/real não devesse
ser filmada, visto que era preciso cuidar do que seria mostrado.
No que se refere à influência externa, destacam-se os anos de 1950, os quais
representavam a diminuição do domínio britânico e a gradativa e depredadora força
imperialista norte-americana. Para Fernandes (2005, p. 291), as pressões internas por
modernização eram grandes:

“Doutro lado, os Estados Unidos atingem, e em seguida consolidam, uma
hegemonia sem paralelo na vida econômica do país. [...] Como surgiam
numa etapa mais avançada de expansão da economia capitalista competitiva
no Brasil, tais pressões encontravam amplo espaço econômico para operar e
florescer.”.

A modernização do país se dava em regiões escolhidas, que serviriam de inspiração
para as demais. Data desse período o intenso interesse para que fossem feitos filmes sob
encomenda, no intuito de alardear o progresso e a felicidade que viriam com a modernização.
Nesse período o filme era usado para divulgar as estratégias bem-sucedidas da moderna
cidade e, São Paulo S/A, é exemplar desse tipo de roteiro.
Ele é capaz de chegar as massas e refletir-lhes o rosto, construindo o
discurso sobre a sociedade e a nacionalidade brasileira, indicando caminhos,
e projetos de nação, para o processo de formação de nossa identidade. Por
vezes a produção nacional de cinema pode ter cumprido esse papel,
formando um discurso que dava conta de nossa construção identitária.
(GONÇALVES, 2005, p. 27)
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Os realizadores de filmes imprimem seu olhar – conservador ou inovador – nas
produções que realizam e buscam, no limite, ascensão social e integração a grupos sociais,
apropriando-se de um habitus observado do brasileiro, que não existe sem os estereótipos
normalmente utilizados, como de ardil, preguiçoso, gosta de tirar vantagens, festivo.
Conforme Bourdieu (2004), a necessidade de inserção social é comum entre agentes e
ocorre porque eles – por serem novatos – almejam adentrar um determinado campo, e a
entrada pode se efetivar pela adesão ou pela resistência. Os já estabelecidos tendem a auxiliar
uns e a dificultar a ação de outros, dependendo de cada campo. No campo da alta costura, por
exemplo, o costureiro já consagrado ganha dividendos materiais e simbólicos ao ter perto de
si jovens iniciantes que comporão uma espécie de staff em torno dele, projetando-o. Alguns
pesquisadores e cineastas também se utilizam desse expediente, muitas vezes para superar
deficiências estruturais que não dependem deles para serem conseguidas.
Por ocasião da implantação do star system 60 no Brasil, o empreendimento
cinematográfico tinha uma estrutura simples, resumida no “binômio produtor-exibidor”
(Gonçalves, 2005, p. 33). Atualmente, essa estrutura ficou mais complexa, sendo composta
por diretor produtor, Estado por meio do (Ministério da Cultura e Secretaria do Audiovisual),
divulgadores (mídias e crítica), distribuidores, exibidores e público.
A força do cinema está, sobretudo, na sua capacidade de fazer generalizações, ou seja,
ele capta modos de ser e, ao exibi-los, torna o modo de ser tomado como referência como uma
tipologia de conduta. Observemos que, segundo Gonçalves (2005, p. 37): “[...] Eram filmes
que retratavam os acontecimentos da cidade e, neles, as pessoas podiam se reconhecer e ser
reconhecidas. Começa-se a construir aí a relação de “reflexo e refletido” entre o cinema
nacional e a sociedade brasileira”.
Mais no início da história do cinema, a palavra nacional, por exemplo, era empregada
para identificar o país de origem, “[...] assim, por algum tempo, a questão ficou resumida aos
temas abordados pelas películas [...]”. (GONÇALVES, 2005, p. 38) Havia explícito
descrédito em relação ao cinema nacional e elogios ao modo de ser americanizado. Com isso,
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Cf. Gonçalves (2005, p. 56-58-68) O star system se caracterizou por se constituir um empreendimento
empresarial – racionalizado e especializado – cuja finalidade era empreender um sistema de produção como
“esteira de montagem” ou “fabricação em série” nos moldes fordistas. Envolvia um aparato promocional do
filme e do ator/atriz com superexposição e ‘áurea de glamour’ e, ainda um código regulador das mensagens a ser
veiculadas nos filmes, o chamado (Código As) garantia harmonia entre Hollywood e as instituições guardiãs dos
princípios (morais, sociais e econômicos) da sociedade americana. Tudo em sintonia com o plano governamental
do New Deal de Franklin Roosevelt (1933 a 1945). No período de 1933 a 1938 as importações brasileiras de
produtos norte americanos cresceram mais de 100%. Muitos dos produtos eram apresentados nos filmes que por
aqui chegavam. Vivia então o Brasil o período compreendido como República Nova ou Segunda República sob
o governo de Getúlio Vargas – suas três fases; governo provisório, governo constitucional e estado novo.
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os personagens deviam ser leves, arrumadinhos, bonitos, bem maquiados, alegres, submissos
e sempre felizes.
Segundo Gonçalves (2005), os realizadores brasileiros bem aceitos eram os que
fizessem filmes com essas características, e os que optassem pela estética da fome eram
desmerecidos pela crítica caso conseguissem gravar seus roteiros. Pela década de 20 do século
XX, era comum a ideia de que bons filmes deviam fazer apresentação bonita do país para o
público e especialmente no exterior. Afirma o autor que haveria evidências no material por ele
analisado, arquivos de revistas e jornais editados à época – Cinearte, O Paiz, Para Todos – de
que era de interesse das elites que o público brasileiro visse filme americano – cujo perfil está
descrito – que tratavam daquele illusio, e não o filme nacional, que retratava nossa realidade,
tida como atrasada, feia, pobre, em um momento em que o desenvolvimento era parte da
política nacional 61.
A identidade nacional não ficou nitidamente registrada no cinema brasileiro em
decorrência de ela não ter sido fruto de um projeto consciente de construção. Na verdade, essa
construção se deu a reboque das disputas entre duas correntes: uma que estava convencida de
que o reconhecimento viria mais rapidamente pela cópia de um modo de ser já consolidado, o
star system americano; e outra que defendia a importância de se representar a realidade, para
aí poder refleti-la e saná-la. Em ambas havia o dirigismo ou para a imitação ou para a negação
por meio da superação. Para Gonçalves (2003) a transplantação desse modo de viver, custou
caro à constituição da identidade do povo brasileiro.
A condição do cineasta brasileiro encontra, nas crises, o seu limite e também seu
horizonte de possibilidades de retomar oscilações, redefinições e recomeços. Afinal, essa
parece ser parte constitutiva de uma atividade fortemente determinada por interesses
comerciais. Em contraposição a este forte elemento, há uma exuberância que se interpõe entre
a realidade comercial e a criação artística.
O que importa, em termos de análise da identidade nacional, é colocar a situação de
desenvolvimento da nação frente às aquisições de cultura da população brasileira. A
configuração sociocultural que tivemos expressa as condições econômico-políticas em que se
deu nossa construção societal. A configuração da nação carrega, assim, as marcas – em geral
negativas e perniciosas – da modernização dependente que foi sendo adotada pelos sucessivos
grupos ocupantes dos governos, desde Getúlio Vargas, os militares, até grupos que assumiram
a redemocratização do país de1992 em diante.

61

Cf. ORTIZ, 1989; CATANI, 2012.
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A escolha da modernização dependente, ou para expressar melhor o que ocorreu no
Brasil, nas palavras de Fernandes (2005), de ações modernizantes, possíveis e desejáveis
dentro da situação de dependência externa em que o país esteve colocado. Posiciona-o, deste
modo, em uma permuta do capital simbólico com as demais nações em condições desiguais.
Naturalmente que tais escolhas afetaram e postergaram a organização e o desenvolvimento da
cultura nacional que articulam a nação e a identidade nacional. Para Ortiz (2008) “A noção de
desenvolvimento pertence ao domínio da racionalidade, ela implica uma definição de
sociedade na qual é possível atuar, desta ou daquela maneira. Neste sentido, ela não é
constitutiva da sociedade.”.
O movimento do cinema de retomada, reiniciado nos anos de 1993, cujos primeiros
frutos foram os filmes de longas-metragens Carlota Joaquina, 2005, de Carla Camurati e
Central do Brasil, 2005, de Walter Sales. Ambos representam evidências de que o cinema
pode subsistir aos mecanismos de eliminação e/ou dificultamento de sua evolução.
Uma consulta aos dados da Ancine permite constatar o crescimento da produção a
partir dos anos de 1995. Após período de dificuldades, os cineastas se mostraram mais
fortalecidos e mais convictos da certeza de que o cinema registra, representa e denuncia as
realidades e alimenta as utopias, sendo, portanto, um campo promissor para a realização das
representações das características do povo brasileiro.
Frente às trocas desiguais de bens simbólicos que os países hegemônicos tentam
empreender, a resistência que se estabelece por meio do cinema em cada país mostra que esse
setor se torna cada vez mais uma importante relação de força na valorização e disseminação:
do local, do regional e do nacional. Há ainda, para alguns autores, registros de interfaces
entre: o nacional e o transnacional, fortalecendo a cadeia produtiva do cinema.
Para Cesário (2008), por exemplo, houve mudança, inclusive, no papel do Estado e
dos governos, que passaram da fase orientadora e interventora de produtor direto, a novos
parâmetros de fornecedor de subsídios e suporte para a criação e divulgação.
As evidências coletadas indicam que o cinema se propõe a representar todas as
tendências e estudos de cinema realizados pelos membros da Socine, de modo a debater as
nuances que ele representa, como é possível exemplificar no excerto. Em depoimento o
pesquisador Wilton Garcia afirma

Costumo trabalhar com os meus alunos na graduação com uma fotografia do
Sebastião Salgado; que é crítica, que tem o seu lado poético, que tem uma
dimensão estética, mas que também tem uma provocação, que também é
inquietante, que também discute e debate. Eu penso esse tipo de
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possibilidade, por exemplo, um corpo no cinema não precisa ser um corpo
panfletário que carrega uma bandeira e que vai à frente politicamente, um
cinema propriamente engajado. Mais engajado deve ser o meu compromisso
de escrita, de investigação entre esse objeto que está sendo apresentado e a
minha forma de conduzir um discurso para que no seu conjunto possa
ressaltar ou, no mínimo suscitar o debate.

As representações a respeito da realidade nos remetem as inúmeras tentativas de
compreender as formas que cada sociedade utiliza para expressar as diferenças: esquecidas,
emergentes ou continuamente presentes. A representação, assim como a democracia, a
identidade e a cidadania são, antes de tudo, construções simbólicas que o cinema ajuda a
construir ou a desconstruir. Qual seria então a simbologia que representa a identidade do
brasileiro? No cinema contemporâneo, são várias, sendo que o traço mais marcante tem sido o
transnacional nas interações entre o local e o estrangeiro, o qual está bastante presente,
conforme afirma Xavier (2005).
Silva (2012, p. 61) corrobora com essa ideia, apontando que “[...] encontrar nomes
consagrados do cinema brasileiro de diferentes gerações, [...] é um indicativo de uma
diversidade estética positiva para o cinema brasileiro e que ajuda na sua institucionalização.”.
Deve, ainda, o cinema superar outros desafios e que não são poucos.
Na Socine, cada um traz sua contribuição, criando um interessante ‘espaço de pontos
de vistas que é evidente constatação de que estamos constituindo – no cinema e também nos
textos sobre ele – um campo cinematográfico. Configura também como um espaço de lutas
concorrencialmente disputado, cuja moeda de troca é a disputa por uma melhor representação
sobre o que é um bom cinema; os agentes individualmente empenham-se em um jogo, onde
valem as intenções e estratégias pela produção e consumo dessa moeda. Mas também sabem
que individualmente pouco se consegue. A adesão ao agente coletivo ocorre como parte do
empenho em ampliar conquistas julgadas fundamentais para a causa, nesse caso, a pesquisa
acadêmica e sua divulgação.
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4. O CONHECIMENTO SOBRE CINEMA NA SOCINE
Mesmo rejeitando o cinema brasileiro, ou aceitando-o
na medida em que ele se igualaria às melhores
produções estrangeiras ou receba a chancela
metropolitana, esse público, queira ou não, perceba ou
não, relaciona-se com os filmes brasileiros de modo
completamente diferente, porque eles falam da
realidade social e cultural em que vive esse público.
Não necessariamente por oferecer um ponto de vista
crítico sobre essa realidade; mesmo quando tentativa
de imitação da produção estrangeira, mesmo quando a
realidade brasileira apresentada pelo filme está
obviamente deturpada, esse filme oferece uma
determinada imagem dessa realidade.
Jean-Claude Bernardet

O conhecimento produzido por uma dada sociedade compõe um patrimônio que se
torna parte constitutiva do acervo pertencente à população. Ao se tornar público a toda a
população, indistintamente, esse conhecimento assume a categoria de bem simbólico. A
prática de produzir conhecimento acadêmico-científico no Brasil é relativamente nova – se
considerarmos a marcação histórica. Assim, ao fazê-la é preciso ter consciência das rupturas e
das construções que se fazem nessa área para, no limite, considerarmos os avanços de cada
fato conquistado, construído nesse contexto de um pouco mais de cinco séculos de história.
Ou seja, se o conhecimento científico produzido no Brasil em algumas áreas é recente,
quando se trata de cinema essa construção é ainda mais nova. No capítulo anterior
apresentamos as características da chamada modernização conservadora, que definiu o cinema
e a pesquisa.
Os estudos referentes ao cinema configuram-se como parte constitutiva desse acervo
científico e cultural ao qual nos referimos e contribui para que a sociedade brasileira possa se
(re)conhecer na produção científica e fílmica que ocorre cada vez mais no país – nas últimas
duas décadas tem havido crescimento 62 significativo de público dos filmes brasileiros,
conforme falamos no capítulo 2. Além disso, o aumento 63 na produção de filmes facilitou a
62

O ano de 2012 registrou um público total de 146.396.732 de pessoas, sendo que 130.843.099 foram
espectadores de filmes estrangeiros e 15.553.643 de películas brasileiras. Foram lançados 247 filmes
estrangeiros e 83 brasileiros. (ANCINE)
63
São Paulo é a nova meca do cinema: o número de produções passou de 26 em 2007 para 158 em 2012. “De
fato, há uma explosão aqui”, diz Eder Mazini, presidente do Escritório de Cinema São Paulo City Film
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ampliação das pesquisas e estudos em diferentes temáticas abordadas pelo cinema, como
mostramos no capítulo 3, quando nos propusemos a nomear os agentes que participaram da
construção do que chamaremos aqui, de campo cinematográfico.
Analisar a sociedade brasileira pelo conhecimento que é produzido a partir das
análises da produção fílmica, produção essa cada vez mais variada e rica, torna-se cada vez
mais instigante e provocativa. Tendo isso em vista, o material produzido pela Socine nos
permitiu investigar como se constituiu o espectro do campo cinematográfico brasileiro. Para
estudá-lo, detivemo-nos nele especialmente no período compreendido entre 1995 e 2012,
período em que a Socine vem mapeando as pesquisas em cinema e audiovisual. A Socine é
pioneira na América Latina.
Esse conhecimento se configura como um plus para a compreensão dos problemas –
políticos, sociais, econômicos, culturais, formativos, educacionais – a compreender e resolver.
Isso porque o cinema carrega uma dimensão analítica do mundo social. Seu produto, o filme,
é uma alegoria e como tal possui inúmeros elementos da cultura por isso os cineastas
utilizarem várias opções narrativas distintas e igualmente válidas. Portanto, é possível afirmar
que o cinema faz a justaposição de diversos elementos culturais em situação relacional,
fazendo com que estudos dessa produção constituam um objeto de pesquisa significativo.
Nesse sentido, o campo cinematográfico dialoga com o campo cultural.

4.1 O contexto brasileiro

A compreensão do campo cinematográfico exige que se reflita a respeito de sua
composição e averigue se as regras de funcionamento de outros campos se aplicam a ele.
Além disso, cabe verificar em que medida os atores e agentes estão ou não empenhados e
determinados em sustentar e defender certas estratégias para consolidar certas práticas e dar
visibilidade à luta sobre a produção e publicização do conhecimento produzido sobre cinema
e, ao campo onde essa luta é travada.
Para Bourdieu (2000b, p. 179) essa identificação faz com que os atores e agentes
consigam minimamente pressentir que: “O campo, no seu conjunto, define-se como um
sistema de desvios de níveis diferentes e nada, nem nas instituições ou nos agentes, nem nos

Commission, órgão da Prefeitura responsável por facilitar filmagens externas na maior metrópole da América
Latina. Em 2011, haviam sido filmados 12 longas metragens na capital. No final de 2012, esse número chegava a
21 longas. “E, em 2013, a procura já está sendo maior do que a do ano passado”, afirma Mazini. (Disponível em:
<http://www.estadao.com.br/noticias/arteelazer,sp-pictures,1012005,0.htm>. Acesso em: 22 mar. 2013).
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actos ou nos discursos que eles produzem, tem sentido senão relacionalmente, por meio do
jogo das oposições e das distinções.”.
Na realidade, em se tratando de melhor compreender o funcionamento do campo
universitário que trava intensa conexão com os campos cultural e científico, deve-se observar
o que afirma Catani (2011, p. 199): “O espaço universitário é real não apenas pela sua
estrutura objetiva, mas também porque esta se vê incorporada nas disposições dos agentes.”.
Assim é que “[...] as lutas que têm lugar no campo intelectual têm o poder simbólico como
coisa em jogo, quer dizer, o que nelas está em jogo é o poder sobre um uso particular de uma
categoria particular de sinais e, desse modo, sobre a visão e o sentido do mundo natural e
social.” (BOURDIEU, 2000b, p. 72).
A nosso ver, o campo cinematográfico e universitário reúnem plenamente as
condições citadas, ou seja, ele produz sinais e condições específicas já que reapresenta algo
ou alguma situação vivida ou imaginada. A pesquisa científica pode também ser incluída à
medida que os elementos que ela requer para ser feita apresentam características cujas regras
de funcionamento seguem padrões semelhantes aos descritos. Bernardet (2009, p. 87) discorre
sobre o uso do cinema para modelar a imagem do povo ou massa e o que ou quem
representaria melhor sem levar em conta as contradições, achatando as diferenciações,
negando a existência real, vivida etc.
O contexto científico e cultural em que surge a Socine se encontrava favorável para a
produção de um mercado de bens simbólicos, como era o caso do cinema, bem como para a
produção e divulgação de pesquisas científicas que se dedicassem a estudá-lo, auxiliando
grande parte das tipificações criadas ao longo do tempo.
O espaço social analisado é formado a partir da interação entre os atores e agentes,
porém essa interação ocorre com divergências quanto à sua forma. As moedas circulantes
nesse espaço são, assim, o reconhecimento pessoal e institucional, a divulgação da arte ou do
trabalho científico e o nome do agente. Esse é um dos motivos que faz com que ao produzir
um artigo, um ensaio ou um livro, o autor tenha em vista o tempo todo o que pensam seus
pares – e não só os leitores, como é comum que se acredite – a respeito do que está
escrevendo.
Reafirmamos, ainda, que a formação cultural do Brasil foi cingida em um processo de
construção societária conservadora. Essa cisão ocorreu em diversos momentos da história,
primeiro pela forma de colonização e depois pela forma de constituição imperialista que as
sucederam – duas ditaduras. Os campos político e econômico interferiram no cultural e por
conseguinte no cinema. O país vivenciou, assim, não só a criação de entraves econômicos
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para a cultura, bem como o direcionamento para capitalização do mercado das artes em geral,
e mais especificamente, do cinema.
O uso se fez, sobretudo, porque o cinema apresenta desde o surgimento – isso em
qualquer país – certa facilidade para que seu uso seja interessado ou, em outros termos,
comprometido por determinantes culturais inclusive. A afirmação de Bernardet (2009, p. 35),
embora estivesse se referindo ao contexto observado por ele na segunda metade do século
XX, referindo-se à influência da crítica brasileira sobre os filmes em geral, ela continua
válida:

Assim os críticos isolam o filme de sua situação histórica e o avaliam a partir
de um ideal cinematográfico que, dependendo de sua formação será de
proveniência norte-americana ou europeia. De modo geral, já que o filme foi
extraído de sua situação histórica original e que não se procura analisar a
situação histórica em que o coloca a sua exibição no Brasil, a metodologia
crítica acaba sendo a afirmação de um gosto (que não é questionada), a
afirmação de uma estética normativa (por exemplo; um estilo
cinematográfico é erguido em ideal, em “verdadeiro” cinema, e os filmes são
considerados piores ou melhores conforme mais se afastam ou se aproximem
desse padrão).

No caso da Socine, seu surgimento no contexto político ideológico da década de 1990
no Brasil e o formato que a entidade adotou para atuar permitem afirmar que ela se tornou
fundamental na instituição do espaço social consolidado que temos em termos de produção do
conhecimento sobre o cinema e o audiovisual no país. Sua atuação foi capaz de convergir uma
cinematografia mais diversa, bem como a constituição de um campo de pesquisa profícuo em
estudos de cinema. Desse debate propõem inversões ou inserções de temas.
Essa prática permitiu que o escopo de análise sobre cinema fosse ampliado e
avançasse em quantidade e qualidade em tão curto espaço de tempo. Corroborou com as
palavras que Autran (2009, p. 16) utilizou para se referir à publicação da segunda edição do
livro Cinema Brasileiro: propostas para uma história de Jean-Claude Bernardet, segundo as
quais: “Em um contexto como o do Brasil contemporâneo, caracterizado pela rarefação da
discussão crítica sobre a produção artística, tal posição é da mais alta importância como
resistência ao empobrecimento da vida cultural.”. As atividades de pesquisa que a Socine
possibilitou carregam, nesse contexto, demanda social nesse período da redemocratização.
Se há no Brasil uma militância política sempre identificada e, inclusive, com grande
visibilidade midiática, há também uma militância cultural, cujos agentes disputam por uma
moeda comum, que é a legitimidade de representação do melhor cinema, conforme citamos
no capitulo 2; cuja atuação é mais discreta, mas muito influente, fornecendo contribuição
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ímpar para a construção e disseminação de bens simbólicos. A Socine se tornou parte
importante desse processo, visto que a entidade reúne esforços sistemáticos no sentido de
consolidar o cinema e a pesquisa brasileiros. As publicações em forma de cadernos de
resumos, anais, livros, revista, além dos encontros no formato itinerante, têm contribuído para
o debate, abarcando parte significativa da dramaturgia nacional.
Conforme destaca Xavier (2001b, p. 82), “A dramaturgia brasileira coloca em
confronto duas tendências cinematográficas: ‘Uma voltada para a representação dos dramas
familiares em conexão com situações de classe e com a vida política’; e ‘Outra voltada para o
terreno das paixões, desejo e sexualidade, mais afetos ao que se analisa a partir dos
instrumentos da psicanálise’”.
Para Pfeifer (1996), no Brasil, o cinema novo foi bastante caracterizado por um estilo
de filmes que enfatizava: i) aspectos do subdesenvolvimento; ii) a pobreza e luta pela
sobrevivência material; e iii) aspectos ideológicos e políticos ligados à figura do Estado e seu
papel. Esse estilo foi resultante da militância cultural que, com maior ou menor consciência,
respondia ao que o país vivia.

No caso da sociedade brasileira, foi considerado relevante o impacto da
ditadura de 1964 e os processos de democratização política para a
restauração da sociedade de direito e, posteriormente, o processo de
ampliação da cidadania (ROUSSIAUD; SCHERER-WARREN, 2000, p.
10).

Interrogamos: o cinema que passou a ser feito no pós-cinema novo, também conhecido
como período da retomada, tem caracterizado nova tendência? Produziu novos tipos de
representação? Conforme Xavier (2008, p. 21) “Os elementos fundamentais para a
constituição da representação encontram-se todos contidos dentro do espaço visado pela
câmara, [...]”. A tendência adotada tem sido a que considera as insatisfações e angústias do
ser humano que são verificáveis em pessoas de qualquer cultura e de qualquer estratificação
social? São questões suscitadas pelo novo cenário e pelos novos atores sociais. Como
sabemos

A esfera da cultura é um domínio dos símbolos, e sabemos, o símbolo tem
capacidade de apreender e relacionar as coisas. Neste sentido, o homem é
um animal simbólico, e a linguagem uma das ferramentas imprescindíveis
que define a humanidade. [...] Os universos simbólicos “nomeiam” as coisas,
relacionam as pessoas, constituem-se em visões de mundo. (ORTIZ, 2008, P
123).
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As inquietações, angústias e insatisfações têm sido ampliadas em decorrência da
adoção de antivalores que permeiam a conduta e os relacionamentos humanos, especialmente
os da vida urbana, mas é preciso esclarecer que não é só aí que elas aparecem. No período que
vai de 1985 em diante, no qual se consolidou o pós-cinema novo, percebem-se, de forma
geral: certo descolamento das questões do papel e da ausência do Estado e uma vinculação
maior aos interesses do mercado. Essa vertente estaria vinculada ao novo contexto de
mundialização do capital? Estaria o cinema hollywoodiano em processo de esgotamento por
aqui? E, ao mesmo tempo, estaria em curso o fortalecimento das questões nacionais, do
interesse coletivo da população? Como entendemos que ocorre no campo um constante
movimento que rearranja posições, demandas, interesses, prioridades, classificações, gostos,
entre outros que reelabora o campo e impõe aos atores e aos agentes, enfim o circuito
simbólico é sempre aberto. Acreditamos que os bens simbólicos são constantemente
reavaliados, levando-se em conta, a ampliação dos anos de escolaridade da população, a
emergência da consciência dos direitos etc. Enfim, uma redemocratização também da cultura.
Conforme Bourdieu (2000b, p. 9), o poder simbólico “[...] é um poder de construção
da realidade que tende a estabelecer uma ordem gnoseológica; o sentido imediato do mundo
(e, em particular, do mundo social)”. Sendo assim, questionamentos como os citados acima
fazem parte da construção da realidade que pode pender para um ou para outra direção.
Nossa opção analítica enfocou o conjunto dessas tendências considerando que a
produção fílmica se faz. Importa-nos, sobretudo, esse ambiente de luta e disputa em que os
agentes que o compõem embora lutam por ela, cada um a partir de um referente diferente, que
os impulsiona a estabelecer formas peculiares para alcançar objetivos comuns.
Para melhor analisar essa dinâmica social, cultural e científica na qual a Socine se
insere, fizemos o recorte temporal no período da reconstrução política que compreendeu, em
certa medida, uma reconstrução também cultural e artística da vida política e civil. Trata-se do
‘novo’ momento político, econômico, cultural que requereu um aumento na formação de
mestres e doutores – bem como a ampliação da iniciação científica. Tornou possível e
fortalecendo a pesquisa acadêmica em cinema nas universidades públicas, especialmente
naquelas que possuem cursos de graduação e de pós-graduação em cinema.
Conforme Roussiaud e Scherer-Warren (2000), as estratégias de luta no Brasil
assumem, nesse período, formas variadas, classificadas como estratégias de: a) protesto e
denúncia; b) desobediência civil; c) atuação em rede; e d) negociação, intervenção,
participação. Ocorre também uma combinação delas. Embora os autores estejam se referindo
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às formas de lutas sociais em geral, elas se aplicam ao grupo fundador da Socine e aos sócios
da entidade.
Segundo Mota (2003, p. 383), o movimento cinema novo “[...] estabeleceu as bases de
uma indústria cinematográfica no Brasil.”, sendo que, para a autora,

O Cinema Novo é fruto da tomada de consciência sobre a importância
política e cultural do cinema brasileiro. Portanto, é um projeto de cultura, um
projeto político que se materializa na construção das imagens de um país
desconhecido dos brasileiros. É, sobretudo, um movimento que tem idéias a
ser comunicadas. (MOTA, 2003, p. 383-384).

Embora o movimento tenha estabelecido as bases para que se confirmasse o cinema
como uma indústria cinematográfica, os desdobramentos seguintes, em termos de situação do
país, dificultaram e impediram esse intento, contudo, ao menos garantiram a quebra da
hegemonia anterior do mercado da produção de filmes. Preparou o terreno para novas
demandas e novas posições dos agentes.
Conforme Bernardet (2009, p. 35), “[...] parece ter sido realmente o Cinema Novo que
abalou nacionalmente a crítica cinematográfica.” O autor acrescenta à sua análise que: “Um
novo tipo de crítica e análise começa a se desenvolver após 1967-8, com a criação de cursos
de cinema de nível universitário.” (BERNARDET, 2009, p. 36).
As contribuições para o cinema foram sendo agregadas ao longo da história do cinema
no país e “Se os filmes do Cinema Novo permaneceram no tempo, mais ainda nos
impregnaram as suas idéias, das quais somos todos devedores, porque elas nos influenciaram
e nos ensinaram que o Brasil existia.” (MOTA, 2003, p. 388). Acrescenta a autora que “A
universalidade das imagens construídas de um Terceiro Mundo que poderia existir tanto aqui
como em qualquer outro país deste planeta [...]”. É nesse sentido que Bernardet (2009), afirma
que embora exista um jogo no mercado de filmes e um jogo na intervenção e na atuação
estatal, entretanto, apesar de tudo, continua-se a fazer filmes.
Segundo MOTA, (2003, p. 390), são os filmes do Cinema Novo que compõem um
significativo inventário de imagens e também das representações do universo simbólico
brasileiro, os quais estavam ricamente contidos na literatura farta que temos acumulada.
Garcia (2003, p. 166) exemplifica o uso da literatura pelo cinema, ao afirmar sobre o
filme Madame Satã: “É uma personagem guerreira representante da resistência mediante as
desigualdades sociais, que, paradoxalmente, reage com raiva, violência, doçura e criatividade.
Na vida e no filme, Madame Satã mostra sua fibra!”. O autor dá, assim, destaque ao fato de
que, com exemplos como o mencionado, percebe-se como a cinematografia foi esculpindo e
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modelando as formas de representação adotadas nos modos de vida – política, civil, cotidiana
– impregnadas no habitus dos brasileiros ou emergentes, como era o caso. Isso ocorre pelo
fato de que boa parte do cinema pós-cinema novo ora reproduz ora reinventa essas formas de
vida. As formas de reinvenção e adaptação apresentam, por exemplo, a tendência de o gênero
Road Movie ser bem aceita tanto entre os roteiristas e diretores quando entre o público.
Quanto à pesquisa, sobre esse gênero afirma Paiva (2011, p. 45).
Em contrapartida, em países como o Brasil, onde a indústria cinematográfica
ainda não chegou a existir de fato, apesar de tentativas com a Cinédia, Vera
Crus, Maristela, Multifilmes, entre outras empresas de intenções industriais,
como a mais recente Globo Filmes, o parâmetro industrial – e,
consequentemente, os gêneros dele decorrentes, compreendidos em uma
chave mais popular – não chega ainda a se constituir como objeto de estudo
de maior interesse.

Para o Brasil, o contexto da redemocratização tornara vital produzir sua própria
cultura e conhecimentos científicos próprios para que se pusesse fim à suposta identidade,
transplantada, e um habitus identificado como passivo, ordeiro, cordato, etc. Dessa forma,
reuniam-se aí condições para o desenvolvimento de projetos de natureza mais autônoma, as
quais estavam de acordo com a condição dos propositores da Socine, uma vez que pertenciam
ao cânone estabelecido tanto institucional quanto individualmente – eram jovens e recémdoutores ou mestres – saídos das instituições mais renomadas do Brasil, da Europa e da
América do Norte.
Dessa forma, pela lei geral de funcionamento de um campo, é necessário ter à
disposição e saber fazer o uso dos seguintes meios: habitus; capital cultural, social e
financeiro; capital social; investimentos; usos de moeda etc., para obter ganhos. Conforme
Miceli (1998b, p. 50) “As práticas resultam da relação dialética entre uma estrutura – por
intermédio do habitus como modus operandi – e uma conjuntura entendida como as
condições de atualização desse habitus e que não passa de um estado particular da estrutura.”.
Os ganhos são pessoais e sociais, oferecendo vantagens para a causa sobre a qual se
uniram e lutam. Nesse aspecto, os proponentes da Socine conseguiram reunir pessoas, em
maior ou em menor medida, com maior ou menor contingente, de modo a criar uma agenda
para a pesquisa acadêmica em cinema e audiovisual. A partir dela, produziram-se diálogo com
os demais agentes que atuam nos campos cultural e científico.
Considerando o movimento que cria a possibilidade de negociação social e
institucional, para Miceli (2002), na definição de Bourdieu, é ela que contribui para a
diversidade de experiências empíricas e de visões – tanto teóricas quanto políticas – que se
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fizeram presentes nos vários espaços onde se fez necessário o respaldo acadêmico e
científico 64 para, inclusive, as instituições, entre elas o Estado, tomem decisões.
Conforme Ramos (2000a, p. 10), no início da década de noventa havia uma pressão
enorme trazida pela crescente importância da comunicação por um lado e das tecnologias por
outro.

E, no entanto, o cinema, como arte narrativa, vive um momento
particularmente forte no Brasil e no mundo. A produção cinematográfica
está plenamente ativa, com cada vez mais jovens querendo fazer cinema.
Podemos constatar isso com facilidade em nossas escolas. A forma de
produção cinematográfica, apesar de envolver altos custos, insere-se de
modo dinâmico na sociedade contemporânea.

Com essa decisão e o conjunto de ações que se sucederam, o grupo trouxe as questões
relativas ao cinema para o centro dos debates no ambiente acadêmico brasileiro e para além
dele. Muito foi feito, como, por exemplo:
O aumento da produção de filmes, a inauguração de salas de exibição, a criação de
cursos de graduação em cinema e de cursos de pós-graduação formando mais mestres e
doutores passam a formar um cenário mais rico e mais diverso.
Houve, portanto, a percepção de mudança no campo cultural e científico que acenava
favoravelmente para a criação de uma entidade agregadora de pesquisadores de cinema, já
que outras instituições destinavam um pequeno espaço dentro delas para esse domínio de
estudos.
A criação de entidades de pesquisas destinadas à produção de bens simbólicos, como o
cinema e o audiovisual representava um marco importante para o país, uma vez que os anos
de silêncio e os de liberdade orientada e conduzida haviam calado uma geração. A
redemocratização ensejou novas formas de ação – a pesquisa acadêmica e a organização de
entidade de classe de novo tipo –, de modo a tornar possível a gênese de novas estruturas,
mais amplamente democráticas, imaginadas e geridas por pares.
Até aqui discorremos a respeito do contexto de produção cinematográfica no qual
nossa investigação se insere e a relevância desse período para a constituição de uma
identidade brasileira não mais pautada em estereótipos advindos de olhares estrangeiros.
Tendo isso em vista, passamos, no que se segue, a discorrer mais detidamente a respeito das
pesquisas realizadas no âmbito da Socine, quanto ao cinema de nosso país.
64

Cf. Ao mestre Bourdieu, com afeição e reconhecimento, pela revolução simbólica no bojo de uma teoria
vibrante do mundo social. Jornal Folha de São Paulo, São Paulo, 27 jan. 2002.
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4.2 Produção de conhecimento sobre cinema no Brasil

De todo modo, porém, no Brasil, a produção cultural em geral e o cinema em
particular têm boa aceitação. Aproveitando esse fato, a Socine parte da seguinte premissa
“Cinema é pensado aqui de modo amplo, como uma matriz, entre outras, das diversas
expressões midiáticas em imagem e som que percorrem nossa sociedade.” (RAMOS, 2001, p.
11). Portanto, a Socine “[...] permite traçar um perfil da pesquisa universitária no campo
cinematográfico [...]” (CATANI; GARCIA; FABRIS, 2005, p. 7).
Há vários espaços de produção e também uma luta simbólica pela representação,
divulgação e consumo do conhecimento sendo fortalecidos no Brasil, tendo todos, em menor
ou em maior grau, destaque graças aos assuntos que abordam e ao grau de importância que a
sociedade atribui a eles. O reconhecimento social acaba sendo traduzido de alguma maneira
na mídia, no aporte financeiro captado via leis de incentivo, no apoio e no fomento ao tema
em geral por meio de editais – caso a verba seja estatal – ou por doações dedutíveis ou não no
imposto de renda – quando vinda da iniciativa privada. Conforme Gonçalves (2011), já que a
produção capitalista gerou uma produção cultural correlata, os mecanismos que operam na
sociedade capitalista acabam sendo também aplicados a todos os campos.
Os textos dos encontros publicados no formato de livro têm sido representativos da
pesquisa realizada sobre cinema no Brasil, sendo formados por um conjunto heterogêneo de
artigos.
Essa relação se refere aos quinze encontros: do I, ocorrido nas dependências da Escola
de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, em 1997, ao XVI, realizado nas
dependências do Centro Universitário Senac na cidade de São Paulo, em 2012. Nela,
apresentamos o número do encontro, o ano de realização, o local, a cidade, o estado, a região
e os organizadores do livro. A partir dessa relação, pudemos identificar reincidências de
organizadores, bem como das regiões geográficas onde ocorreram os eventos. Conforme
consta na apresentação do livro relativo ao VI encontro ocorrido em 2002, “[...] as
publicações da Socine se firmaram como um dos painéis mais significativos das investigações
científicas relativas à imagem em movimento no Brasil.” (FABRIS et al., 2003, p. 5).
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Tabela 7: Relação dos coordenadores editoriais dos livros da SOCINE de 1996 a 2012.
Encontr
o

Ano

Local

Cidade/
Estado

I

1997

ECA/USP

São Paulo/SP

Sudeste

A seleção dos trabalhos apresentados foi
publicada na Revista Cinemais nº 1 e 2.

II

1998

ECO/UFRJ

Rio
de
Janeiro/RJ

Sudeste

Consuelo Lins

III

1999

FAC/UNB

Brasília/DF

CentroOeste

João Lanari e Denilson Lopes

Sul

Região

IV

2000

UFSC

Florianópolis/
SC

V

2001

FAMECOS/
PUC-RS

Porto
Alegre/RS

Sul

VI

2002

UFF

Niterói/RJ

Sudeste

VII

2003

UFBA

Salvador/BA

Nordeste

VIII

2004

PUC-PE

IX

2005

Universidad
e Vale do
Rio dos
Sinos

X

2006

XI

2007

Organizadores

Fernão Ramos
Maria Dora Mourão
Afrânio Mendes Catani
José Gatti
Mariarosaria Fabris
João Guilherme Barone
José Gatti
Afrânio Mendes Catani
Fernão Pessoa Ramos
Maria Dora G. Mourão
Tunico Amâncio
Wilton Garcia.
Afrânio Mendes Catani
Wilton Garcia
Bernadette Lyra
Gelson Santana
Mariarosária Fabris
Fernão Ramos Pessoa
Tunico Amâncio
José Gatti
Mariarosaria Fabris
Afrânio Mendes Catani
Wilton Garcia
Antonio Albino Canelas Rubim
Júlio César Lobo

Nordeste

Mariarosaria Fabris
Wilton Garcia
Afrânio Mendes Catani

São
Leopoldo/RS

Sul

Rubens Machado Jr.
Rosana de Lima Soares
Luciana Correa de Araújo

Estalagem
de Minas
Gerais

Ouro
Preto/MG

Sudeste

Rubens Machado Jr.
Rosana de Lima Soares
Luciana Correa de Araújo

PUC-RIO

Rio
de
Janeiro/RJ

Sudeste

Esther Hambúrguer
Gustavo Souza
Leandro Mendonça
Tunico Amâncio

Recife - PE
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Encontr
o

Ano

Local

Cidade/
Estado

Região

Organizadores

XII
e-books
2 vol.

2008

FAC/UNB

Brasília/DF

CentroOeste

Mariarosaria Fabris
Gustavo Souza
Rogério Ferraraz
Leandro Mendonça
Gelson Santana

XIII
e-books

2009

Cinemateca
e ECA/USP

São Paulo/SP

Sudeste

Samuel Paiva
Gustavo Souza
Laura Cánepa
Laura Cánepa
Adalberto Muller
Gustavo Souza
Marcel Vieira
Gustavo Souza
Laura Cánepa
Maurício de Bragança
Rodrigo Carreiro

XIV
e-books
2 vol.

2010

UFPE

Recife/PE

Nordeste

XV
e-books
2 vol.

2011

ECO/UFRJ

Rio
de
Janeiro/RJ

Sudeste

XVI

2012

SENAC

São Paulo/SP

Sudeste

-

XVII

2013

Florianópolis/
SC

Sul

-

Fonte: Elaborado pela autora.

Das informações que obtivemos a respeito dos encontros promovidos pela Socine,
destacamos que, na assembleia geral do XVI Encontro ocorrido no Centro Universitário
Senac/São Paulo, representantes da UNISUL, com sede na cidade de Palhoça SC,
candidataram-se a sediar o XVII Encontro em 2013, sendo aprovada a candidatura. O tema do
encontro já se encontra definido: “A sobrevivência das imagens”. A relação dos textos
aprovados para apresentação no evento já está publicada em um total de 380.
É possível encontrar alguns livros em formato impresso na Cinemateca e na USP; há
três livros publicados em: (2001, 2003 e 2004) disponíveis na biblioteca da Faculdade de
Educação FE/USP; cinco publicados em: (2000, 2003, 2004, 2005 e 2008) na Faculdade de
Filosofia, Letras e Ciências Humanas FFLCH/USP; seis publicados em (2003, 2004, 2005,
2006, 2007 e 2008) na Escola de Comunicações e Artes ECA/USP; dois publicados em (2003
e 2008) na Escola de Artes, Ciências e Humanidades EACH/USP e seis na Cinemateca de São
Paulo. Para fins de uma visão de conjunto dos livros, optamos por dispor as capas
digitalizadas dos livros publicados até 2012 como anexos da tese.
Ressaltamos que o esforço para obter todos os exemplares impressos, que
correspondem ao livro I – segundo e terceiro encontros – ao IX correspondente ao XI, foi
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imenso e só foi possível devido à possibilidade de busca virtual por meio de sites
especializados. A localização desses exemplares ocorreu em vários Estados da federação,
especialmente das regiões sudeste, sul e nordeste. Exceção seja feita aos livros organizados a
partir do XII Encontro passaram a ser em formato de E-books, sendo possível realizar seus
downloads. Recentemente os demais números foram disponibilizados no site.
Como vimos na tabela 8, os textos apresentados no I Encontro da sociedade, realizado
na ECA/USP no ano de 1997, foram publicados na Revista Cinemais, volumes 1 e 2, e
representam o que seria o volume I dos livros, tendo a revista existido de 1996 a 2002.
Os textos referentes aos II Encontro, realizado na Universidade Federal do Rio de
Janeiro em 1998, e do III Encontro, ocorrido na Universidade de Brasília em 1999, foram
publicados pela Editora Annablume em 2000, em um único livro como volumes II e III. Do
primeiro Encontro, em 1997, ao encontro de 2001, a Socine esteve sob a presidência de
Fernão Pessoa Ramos, vinculado à Universidade Estadual de Campinas – Unicamp.
Ele afirma na apresentação da publicação que:

O recorte proposto pela Socine em sua criação, reivindicando um espaço
específico para os estudos de cinema dentro do campo da comunicação, está
proporcionando um retorno acima do esperado. Podemos sentir vindo à tona
um continente submerso de pesquisa na área do audiovisual. Pesquisadores e
professores que antes não tinham espaço para expor seus trabalhos, ou os
expunham de modo marginal, em fóruns não adequados, passaram a dispor
da estrutura de uma sociedade civil voltada para suas preocupações.
(RAMOS, 2000a, p. 9).

Os trabalhos relativos ao IV Encontro, ocorrido em 2000 na Universidade Federal de
Santa Catarina, foram publicados pela Editora Sulina e lançados em 2001, como volume III.
Em 2002, assume a presidência Mariarosaria Fabris, vinculada à Universidade de São Paulo –
USP.
Já o V encontro ocorreu na Universidade Católica do Rio Grande do Sul, em Porto
Alegre, em 2001. Na apresentação, está registrado que os debates transcorreram em relação à
construção do nacional e das políticas cinematográficas nacionais, bem como dos novos
rumos do ensino de cinema, temas, aliás, recorrentes nos encontros. O livro recebeu o número
de volume IV e foi lançado em 2002. Nele, registra-se um aumento no número de textos
publicados, passando dos 28, no ano anterior, para 75.
Na apresentação, Fabris et al. (2003, p. 11) destaca que a “Etnografia, antropologia,
ciências sociais e história são outras áreas que cada vez mais se debruçam sobre o campo
cinematográfico

para

formular

novas

questões,

principalmente

ao

examinarem
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documentários.”. Nesse livro, é possível destacar o número de pesquisas sobre cinema
brasileiro, treze, das quais oito trataram do cinema da chamada retomada.
O livro do VI Encontro da Socine foi numerado como volume V e reúne as pesquisas
apresentadas em 2002, na Universidade Federal Fluminense, na cidade de Niterói/RJ, sendo
publicado em 2003. Na apresentação, é feita a defesa do formato editorial pelo qual a
sociedade opta, qual seja, o de publicar uma seleção dos textos apresentados no encontro,
resultantes de pesquisas sobre cinema e audiovisual e áreas afins. Afirma-se que o cinema, a
televisão, a fotografia são objeto de análise e de exposição em evento científico.

Como não poderia deixar de ser, o cinema brasileiro, que já despontava nos
itens anteriores, torna-se o tema central na segunda parte deste livro e passa
a ser abordado, não só em sua cronologia ou em leituras diferenciadas de
suas produções mais contemporâneas, mas dando-se destaque também às
políticas cinematográficas praticadas no país, a aspectos menos estudados
em nosso meio acadêmico, como a dimensão gráfica na figuração
cinematográfica, e as realizações em super-8, e a um gênero como
chanchada e seus desdobramentos. (FABRIS et al., 2003, p. 8).

Esse espaço conquistado pelo cinema brasileiro dentro da Socine reflete a situação do
país que, em 2002, conseguia articular melhor a produção cinematográfica. Nesse livro, foram
publicadas 29 pesquisas sobre cinema brasileiro entre as que haviam sido apresentadas, em
um universo de 63 trabalhos.
O VI livro corresponde ao VII Encontro, realizado em Salvador em 2003, e deu
origem ao livro lançado em 2003 pela Editora Panorama. Conforme Gatti (2003), “Os
encontros da Socine vêm marcando presença no cenário acadêmico brasileiro, pela excelência
dos participantes e pela qualidade de suas comunicações; além disso, eles têm indicado o
crescimento e a enorme diversidade de nosso campo de estudos.” (GATTI, 2003, p. 7). O
terceiro presidente da Socine foi José Gatti, á época vinculado à Universidade de São Carlos –
UFScar.
Após seis anos de existência, o terceiro a presidi-la afirma:

[...] ao longo dos anos, o campo foi encontrando sua própria especificidade e
hoje podemos dizer que os estudos de cinema devolveram sua contribuição,
trazendo novos aportes para áreas como a dos estudos de linguagem, dos
estudos literários, dos estudos de gênero, dos estudos culturais, da história,
da psicanálise, das artes plásticas e de muitas outras. (GATTI, 2003, p. 7).

Esse crescimento e solidez da entidade também são afirmados nesse excerto extraído
da apresentação do livro com as publicações referentes ao VII encontro:
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Estamos já distantes do tempo em que buscávamos definir a especificidade
do campo; estamos já distantes do tempo em que essa área de conhecimento
era cultivada apenas nos países europeus e norte-americanos. Nas últimas
décadas, assistimos à sua expansão também no Brasil – que produz, hoje,
trabalhos originais, o que pode ser testemunhado pelos Encontros da Socine
e pela participação de pesquisadoras e pesquisadores brasileiros em
congressos internacionais. Os desafios enfrentados por esse campo, agora,
são outros e a Socine não pode estar ausente dessa etapa. (GATTI, 2003, p.
9)

No trecho acima, o presidente à época, outubro de 2003, reconhece que há um campo
cinematográfico – articulado internamente e em conexão com outros campos – claramente em
construção no Brasil. O presidente da entidade não só faz referência à solidez da entidade e
aponta já em 2003 que ela estava crescendo rapidamente e que havia necessidade de que esse
crescimento fosse alvo de ponderação no grupo 65. A apresentação do volume recebeu o título
O campo do cinema: desdobramentos contemporâneos, tendo sido apresentados 31 trabalhos
sobre o cinema brasileiro em mesas temáticas, 20 deles publicados nesse livro, boa parte
discutindo a representação da violência no cinema brasileiro contemporâneo.
O volume VII correspondeu ao VIII Encontro da Socine e ocorreu em Recife/PE, na
Universidade Católica, em novembro de 2004. O livro continha 41 textos. Na apresentação,
encontra-se a seguinte afirmativa: “Tema constante nos encontros da Socine, o cinema
brasileiro está presente neste volume, seja em abordagens de caráter histórico, seja na reflexão
a respeito de alguns pontos específicos, que vem enriquecer o debate sobre nossa produção.”
(CATANI; GARCIA; FABRIS, 2005, p. 7). Afirma-se, ainda nessa apresentação do livro, que
é “[...] um painel significativo das investigações relativas ao audiovisual realizadas no país.”
(CATANI; GARCIA; FABRIS, 2005, p. 7).
O volume VIII corresponde ao IX Encontro dos membros da Socine, ocorrido na
cidade de São Leopoldo/RS, em outubro de 2005, na Universidade do Vale do Rio dos Sinos
– Unisinos. Neste encontro, o destaque foi para o documentário e, nele, pela primeira vez, foi
publicada a palestra de abertura do evento. Tradicionalmente, convidava-se palestrante do
Brasil ou do exterior, destacando os organizadores a presença do cinema latino-americano,
mas não só este. “Para além da América Latina, o cinema estrangeiro também comparece com
trabalhos que procuram traçar relações com outros campos como a literatura, a música e a
televisão.” (MACHADO JÚNIOR; SOARES; ARAÚJO;, 2006, p. 11).
65

A Socine promove no último dia de cada reunião anual uma assembleia, em que os sócios debatem, entre
outros assuntos, o formato e os rumos que a sociedade deve tomar.
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O livro tem 384 páginas, indicando um crescimento de cerca de 40 páginas em relação
ao ano anterior, com 35 textos sobre o cinema brasileiro em geral. No Caderno de Resumos,
consta que, no evento, ocorreram 48 sessões de comunicações com três/quatro trabalhos em
cada uma delas e 148 trabalhos apresentados no total. Contou também com mesa plenária,
lançamento de livros, conferência de abertura e assembleia.
O X Encontro da Socine ocorreu na Estalagem de Minas Gerais – Ouro Preto/MG, em
2006. O livro resultante desse encontro contou com textos de 51 autores, o que foi bastante
representativo de todo o país, sendo o volume IX. Nesse encontro, a Socine completava dez
anos de existência e os organizadores afirmam na apresentação o seguinte: “[...].
desdobramento do encontro anual, organizados desde 1997, a publicação regular dos Estudos
de Cinema permite ampliar o acesso e o alcance das reflexões que se deram no âmbito dos
encontros, divulgando-as para um público mais amplo”. (MACHADO JÚNIOR; SOARES;
ARAÚLO;, 2006, p. 11). Os autores afirmam ainda que a publicação do livro alimenta boa
parte dos debates em torno do assunto entre um público mais amplo, acrescentando que:

O audiovisual brasileiro continua a merecer amplo destaque nas reflexões e
debates que animam a Socine, traço que repercute diretamente nas nossas
publicações. Este volume não poderia ser diferente, cabendo chamar a
atenção para a variedade de enfoque aqui presente. (MACHADO JÚNIOR;
SOARES; ARAÚLO, 2006, p. 12).

O livro referente ao XI Encontro, realizado em 2007, na cidade do Rio de Janeiro/,
recebeu o número X, organizado pela primeira vez em formato de Dossiê, e elegeu o Cinema
Brasileiro como tema.

Aqui estão representadas boa parte das pesquisas e reflexões que, neste
encontro, como também nos anos anteriores, confirmam a relevância da
Socine como um dinâmico fórum de discussão em torno do cinema, do
audiovisual e de suas variadas conexões com a sociedade, com outras artes e
áreas do pensamento. (MACHADO JÚNIOR; SOARES; ARAÚJO, 2007, p.
11).

A reunião anual se deu sob a presidência de Denilson Lopes, vinculado, à época, à
Universidade de Brasília, e o livro que dela resultou recebeu 45 textos daqueles que haviam
sido apresentados no XI Encontro.
Por ser continuamente percebido, o crescimento da Socine e a importância do cinema
brasileiro são traduzidos na constante ampliação do espaço destinado a ele nos eventos e nas
publicações.

128

[...] o vigor das pesquisas que vêm sendo desenvolvidas, cujo foco se
desloca, com igual desenvoltura, por diferentes vertentes da atividade
cinematográfica no país (produção, mercado, crítica), por propostas estéticas
do experimental ao cinema de gênero, por análises fílmicas que exploram
diálogos e leituras tanto em documentários quanto em ficções. (MACHADO
JÚNIOR; SOARES; ARAÚJO;, 2007, p. 11).

Os elementos contidos no XI livro em que foram publicados os 45 artigos resultantes
das comunicações apresentadas no XII Encontro do Rio de Janeiro, em 2008, publicado pela
Editora Annablume, mostram a sensibilidade de seus integrantes para identificar a
singularidade de temas clássicos e emergentes.
Esse encontro foi, segundo os organizadores, o maior já realizado até então e contou
com participações internacionais. Destacam eles que “Os textos publicados reafirmam o
interesse permanente em maior escala pelo cinema brasileiro, pensando aqui em algumas de
suas vertentes contemporâneas [...]”. (HAMBURGUER et al., 2008, p. 11). Aponta ainda, no
excerto a seguir, que “Uma certa organicidade difusa expressa os muitos caminhos
tangenciados pelo pensamento cinematográfico em busca da conformação e visibilidade de
um campo próprio abrigado na SOCINE.” (HAMBURGUER et al., 2008, p. 11). Para eles,

Os textos selecionados confirmam a proeminência da SOCINE no campo da
pesquisa sobre as mais diversas relações entre imagem e som. O volume
sugere o estado avançado da reflexão sobre o campo do audiovisual no
Brasil, que vai se afirmando de maneira específica, entrecortado pelo estudo
de múltiplos suportes e meios de difusão, diversas abordagens e recortes
teóricos e disciplinares. (HAMBURGER et. al., 2008, p. 11)

O XII livro publicado pela Socine contém os textos apresentados no XIII Encontro
ocorrido na USP em 2009, tendo sido disponibilizado no formato e-books no ano de 2010, na
presidência de Dora Mourão, vinculada à ECA/USP. Na apresentação, está escrito que:

[...] a reflexão sobre o cinema e o audiovisual brasileiros, constante em todas
as publicações desta associação, é o foco central ou circunstancial de
praticamente 46% dos trabalhos selecionados, o que não deixa de ser
auspicioso nesse processo de consolidação de um pensamento
cinematográfico crítico em nosso País, para o qual a SOCINE vem
contribuindo desde sua fundação. (FABRIS et al., 2010, p. 11).

Em 2008, a Socine encontrava-se ainda sob a presidência de Denilson Lopes. Na
ocasião, a Socine introduziu os pareceristas ad hoc, necessidade surgida com o volume de
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textos submetidos para apresentação no encontro e para posterior avaliação da comissão
organizadora e dos avaliadores ad hoc para publicação em formato de livro.
Havia, até esse encontro, a publicação de nove volumes impressos, sendo que o último
referente ao encontro do ano de 2007, contava com 389 páginas. O e-book do encontro do ano
de 2008, foi publicado também em 2010, contendo 713 páginas. Tamanho volume só foi
possível, seguramente, devido à nova forma de publicação. O encontro pode acolher maior
número de textos no livro, sendo a escolha da nova forma de avaliação uma importante
decisão tomada pela assembleia. Claro que não houve unanimidade nessa decisão, havendo
quem a considerasse, em certo sentido, negativa. Nesse sentido, alguns defendem que seria
bom optar por manter a impressão, pelo menos de uma tiragem menor.
O Caderno de Resumos do XIV Encontro da Socine, na Universidade Federal de
Pernambuco, em Recife, contém 28 textos no volume 1 e 27 no volume 2, considerando-se os
350 textos apresentados no evento. Os organizadores afirmam que a reunião anual da entidade

[...] tem agregado pesquisadores das áreas de cinema e audiovisual de todo o
Brasil e do exterior para uma ativa troca de conhecimento, possibilitando um
fórum de debates sobre as especificidades e as inter-relações dos meios
audiovisuais em seus diversos contextos teórico, sociocultural, econômico e
histórico. (COMISSÃO ORGANIZADORA, 2010, p. 5).

O encontro de Estudos de Cinema Socine de Recife – PE resultou no livro que
contempla parte dos textos apresentados no encontro, tendo aumentado tanto o número de
inscrições quanto, por conta da publicação em e-books do livro, do número de textos
publicados. Os organizadores afirmam que

[...] e traz artigos baseados em trabalhos de diferentes modalidades:
comunicações individuais, mesas temáticas, seminários temáticos e painéis.
[...] Se dar continuidade a essa tradição de publicações muito nos honra, é
preciso destacar, igualmente, que, pela primeira vez, trata-se de uma obra em
dois volumes. Isso reflete tanto a expansão da Socine em nível nacional e
internacional, quanto a felicidade da escolha de publicar o livro em formato
eletrônico. Dessa maneira, pudemos selecionar um número maior de textos,
facilitando a sua circulação e criando um ciclo virtuoso de visibilidade para
os estudos de cinema e audiovisual no Brasil. (CÁNEPA et al., 2011, p. 11).

Esse encontro confirma o crescimento da entidade e assegura que a área tinha mesmo
um espaço a ser conquistado e construído nesse contexto de redemocratização política e
cultural que o Brasil vive desde o chamamento para a reabertura política.
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Também é preciso destacar que a grande quantidade de textos não apenas
revela o crescimento de nossa entidade, mas a maior variedade de temas, a
clara diversidade regional e um número cada vez mais expressivo de
universidades representadas. (CÁNEPA et al., 2011, p. 11).

O volume XIII contempla parte dos textos apresentados no XV Encontro realizado na
Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, ocorrido entre os dias 20
e 24 de setembro de 2011. Com 492 trabalhos apresentados, configurou o maior dos encontros
já realizados. A Socine estava sob a presidência de Maria Dora Mourão, vinculada à Escola de
Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo. Foram 25 textos no livro 1, com 358
páginas, e 26 no livro 2, com 384 páginas. Os volumes foram disponibilizados na forma de Ebooks durante o XVI Encontro em 2012, no Centro Universitário Senac, em São Paulo.

Pelo segundo ano, a publicação será disponibilizada em dois volumes. Isso é
um reflexo do significativo crescimento da área no Brasil, confirmando a
Socine como principal espaço acadêmico para o debate sobre a reflexão em
imagem e som. Este momento é marcado por uma diversidade de temas e
abordagens, em que a heterogeneidade tem mostrado um importante aspecto.
Heterogêneo também é o grau de formação e o tempo dedicado à pesquisa
por parte dos autores, ou seja, o livro abarca desde pesquisadores seniores a
iniciantes, revelando os diversos níveis e abordagens da pesquisa em cinema
no país. (SOUZA et al., 2012, p. 11).

O reconhecimento de que a entidade aglutina pesquisadores experientes e com
reconhecimento acadêmico científico consolidado, além de pesquisadores em início de
formação em pesquisa é um elemento importante para sua expansão e continuidade. Os
organizadores afirmam que, com o livro, esperam “[...] contribuir para a consolidação de uma
reflexão cinematográfica brasileira, que tem encontrado na Socine a cada encontro o espaço
ideal para a materialização dessa possibilidade”. (SOUZA et al., 2012, p. 11).
O XVI Encontro ocorreu na cidade de São Paulo/SP, nas dependências do Centro
Universitário Senac, entre os dias 08 e 11 de outubro de 2012, com o tema Novas
Cartografias do Cinema Mundial, abarcando questões políticas e estéticas que estão
emergindo no cenário contemporâneo do espaço urbano e globalizado, cuja principal
característica é o intenso intercâmbio cultural.
Pelo segundo ano consecutivo, ocorreu o evento Pré-Socine, cuja temática de
discussão foi Cinema Brasileiro e as Novas Cartografias do Cinema Mundial. Os
homenageados, na ocasião, foram os cineastas Linduarte Noronha e Carlos Reichenbach. O
objetivo declarado da Pré-Socine é o de consolidar o crescente diálogo entre o cinema
brasileiro e o mundial. O principal destaque foi escrito como a seguir:
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A palestra da sessão de abertura dos trabalhos do XVI Encontro Socine,
intitulada New Cartografhies of world Cinemas, será proferida por Dudley
Andrew, professor de cinema e literatura comparada, chefe do Departament
of Comparative Literature at Yale University, um dos mais influentes
estudiosos das relações entre o cinema e as culturas mundiais. (CADERNO
DE RESUMOS, 2012, p. 7).

O XVI Encontro contou com seminários temáticos, painéis, comunicações individuais,
mesas temáticas, palestras e debates, além da conferência de abertura e da plenária de
encerramento. Foram 341 trabalhos apresentados durante o evento, cuja presidência era, em
2012, de Maria Dora Mourão da USP – ressalte-se que cada diretoria eleita tem um mandato
de dois anos.
Os professores pesquisadores da área de cinema que se encontram engajados na
demarcação das fronteiras e no fortalecimento do campo cinematográfico brasileiro utilizam
várias estratégias para concatenar as ações que desempenham: fazem as investigações
cientificas de forma individualizada ou em grupos compostos por pesquisadores de diferentes
universidades. Reúnem-se para definir pautas de lutas e de reivindicações, sendo que, em
especial na última década, essa atividade tem sido feita via rede mundial de computadores,
por email, blogs, entre outros e por telefonemas – o que facilitou ações conjuntas em várias
esferas. Buscam, assim, patrocínio para a realização do evento junto aos órgãos e entidades de
fomento à pesquisa, organizam o evento e em seguida o livro, fazem política de divulgação da
cultura, da arte e do conhecimento científico, reivindicam e fazem pressão para elaboração de
leis, entre outras. Enfim, agem como agentes coletivos em atuação no campo.

4.3 As categorias que emergem nas publicações da Socine

Segundo Pucci Jr. (2005), a pesquisa sobre cinema no Brasil se caracteriza pela
diversificação temática, aspecto considerado também pelos entrevistados desta pesquisa. Os
encontros da Socine ocorridos de 1997 e 2012, em um total de 16, produziram cadernos de
resumos e, posteriormente, livros com textos selecionados. Esse material retrata: a) o formato
do evento; e b) os temas que os pesquisadores vêm investigando ao longo desses dezesseis
anos em que estudam o cinema e o audiovisual.
A presente pesquisa se deteve nessa produção acadêmico-científica, com o objetivo de
verificar se há elementos que sustentem os modos como a Socine foi criada e atua no campo
acadêmico-científico brasileiro, de maneira a contribuir para a consolidação do campo
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científico, cujo objeto se encontra no campo cinematográfico. Interessa-nos saber se sua
presença como agente coletivo se traduz em maior e melhor visibilidade na sociedade
brasileira, do conhecimento produzido sobre o cinema.
Os temas arrolados a seguir foram levantados desse material publicado pela Socine.
São essas temáticas que os pesquisadores abordam em suas pesquisas e que retratam e
refletem a visibilidade e a crescente importância que alguns temas alcançam nos cenários
interno e externo à produção cinematográfica. A crescente produção de filmes brasileiros e
em coparticipação indica que a área cinematográfica vem alcançando solidez, de modo a
contribuir para o aumento do prestígio que o cinema brasileiro vem alcançando junto ao
público. Indica ainda maturidade na pesquisa acadêmico-científica, que cresce em quantidade
e qualidade.
O conjunto dessas características fortalece o cinema brasileiro como bem simbólico e
isso contribui para maior delimitação do campo, o que não se fez sem contradições, com
disputas em torno dessas fronteiras dinâmicas que podem avançar ou retrair, conforme as
ações e lutas que nele se estabelecem. Se o campo cinematográfico se consolida enquanto tal,
também amplia a valorização do objeto de investigação e, consequentemente, valoriza os
pesquisadores brasileiros, fato comprovado pela crescente inserção do cinema brasileiro nos
cenários latino-americano e europeu.
O auxílio da teoria dos campos tornou possível compreender que a forma de
composição e de atuação da Socine permitiu colocar os pesquisadores brasileiros – tanto aqui
quanto fora do país – em interação com outros pesquisadores da área dos estudos de cinema.
Há registros da inserção de atores e atrizes, diretores e outros profissionais ligados ao cinema
e ao audiovisual no mercado estrangeiro, o que também está registrado na pesquisa científica
publicada na Socine. Essa dinâmica pode ser analisada para tornar possível a compreensão do
crescente movimento que vem ocorrendo nos campos científico e cinematográfico, permitindo
afirmar que há um mercado de bens simbólicos em expansão.
Conforme afirma Bueno (2003) ao se referir ao uso da teoria explicativa de Pierre
Bourdieu:

Abordar o cinema a partir da perspectiva de campo cinematográfico, é
destacá-lo como relevante espaço social de produção material e simbólica
que, embora permaneça em constante relação com outros campos do poder,
obedece a uma lógica própria de funcionamento. É justamente essa lógica
específica que o estudo sociológico sobre o cinema procura compreender.
(BUENO, 2003, p. 74).
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A esse respeito, Cesário (2011) aponta que o campo cinematográfico passa por
transformações no Brasil e no mundo. Tais transformações são decorrentes, entre outros
fatores, do surgimento da era digital e da convergência entre as mídias, provocada e
impulsionada por ela, operando a partir do ano 2000 o que ela chama de lógica da
convergência transmidiática. A autora adverte que:

Estes processos são recentes no país e ainda estão em consolidação; contudo,
já apontam mudanças que precisam ser problematizadas e debatidas. Existe
uma transição em curso que nos confronta com a necessidade de repensar
concepções historicamente estabelecidas acerca do audiovisual no Brasil.
Diante do cenário de transformações de ordem internacional, é preciso
problematizar os avanços, negociações, possibilidades, limites e tensões do
campo audiovisual nacional, atentando para as rupturas e para as
continuidades históricas do campo audiovisual brasileiro e para o futuro
deste, que está sendo redesenhado hoje. (CESÁRIO, 2011, p. 231)

Se antes a preocupação dos agentes civis e políticos era garantir que houvesse
produção, divulgação, distribuição, exibição, mercado, entre outros, do cinema brasileiro,
essas condições hoje se encontram equacionadas. A tarefa agora é, portanto, continuar a luta
em um novo cenário que exige maior sensibilidade, já que as tensões e a intercessão são mais
sutis que antes. A produção material e simbólica gerada pela pesquisa científica a respeito dos
estudos de cinema produzidos no Brasil reúne um elenco de temáticas abordadas na Tabela 8,
que se segue.
Tabela 8: Temas pesquisados e publicados nos livros da Socine.
Ano/Número
do Encontro

Cidade Sede

1997- I

São Paulo –
SP

1998- II

Rio de janeiro
– RJ

1999-III

Brasília – DF

2000-IV

Florianópolis
– SC

Principais Temas
- A alegoria no cinema brasileiro
- Foco narrativo e estilo
- Cinema e romance
- O retorno do cinema ao nordeste
- Entrevista com Murilo Salles
- Passagens cariocas
- Voltas do popular e a tradição escatológica do cinema brasileiro
- Retóricas do nacional e do popular e a redenção da miséria.
- Lusofonia no cinema brasileiro: a presença de línguas no cinema
- A musica popular, a chanchada e a identidade nacional na era
Vargas (1930-1945)
- Anhembi e a critica de cinema
- O corpo
- Imagem e tempo
- A antropofagia
- O imaginário do descobrimento do Brasil no cinema...
- Universo das imagens e sons
- A vídeo arte e a arte digital e tecnologia digital
- O cinema de vanguarda
- Minisséries televisivas, telefilmes, docudramas
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Ano/Número
do Encontro

Cidade Sede

2001- V

Porto Alegre –
RS

2002- VI

Niterói – RJ

2003-VII

Salvador – BA

2004-VIII

Recife – PE

2005- IX

São Leopoldo
– RS

2006- X

Ouro Preto –
MG

2007- XI
Rio de Janeiro
– RJ

Principais Temas
- Documentário
- Filmes de gênero
- Estudos históricos e analise fílmica
- Cinema brasileiro
- Produção do cinema brasileiro
- Construção do nacional
- Políticas cinematográficas nacionais
- O ensino de cinema nas universidades
- Cinema internacional
- Cinema italiano e latino-americano
- Relações entre literatura e cinema
- Cinema e televisão
- Enfoque de outras páreas do conhecimento sobre cinema
- Estudos narrativos, de teoria e da crítica
- Corpo, cultura e diferença.
- Reflexão e aplicação dos instrumentos teóricos de Pierre Bourdieu
ao campo cinematográfico;
-Relação do cinema com a História e a literatura
- Políticas cinematográficas
- Documentário e vídeo
- Cronologia do cinema brasileiro
- Cinematografia estrangeira
- O cinema mundial e o avanço das tecnologias
- Documentário etnográfico
- Performance e televisão
- Fronteiras entre o televisivo e o cinematográfico
- Cinema brasileiro história e contemporaneidade
- Critica de cinema brasileiro
- Violência na mídia audiovisual
- Políticas de representação
- Cinema internacional
- A relação entre cinema e televisão
- Documentário e narrativas
- Cinema brasileiro
- História do cinema brasileiro
- Espectatorialidade
- Cinema, TV e novas tecnologias
- Cinema internacional
- Subjetividade e memória
- Produção documental
- Debates cobre gênero
- Cinema latino-americano
- Mercado de produção e exibição
- Cinema estrangeiro: literatura, música e a televisão
-Audiovisual brasileiro: análise de filmes, produção critica e
recepção
- Tendências da filmografia brasileira em relação a outros países
- Cinema brasileiro
- Cinema estrangeiro
- Cinema latino americano
- Estratégias de linguagem no cinema, na televisão e no videoclipe
- Nação: termos geográficos e simbólicos
- Relações entre a imagem e o som
- O audiovisual no Brasil
- Cinema brasileiro contemporâneo
- Cinema brasileiro em interface com o cinema latino-americano
- Cinema internacional
- O documentário: processos de autoria e subjetivação política
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Ano/Número
do Encontro

Cidade Sede

2008- XII

Brasília – DF

2009-XIII

São Paulo –
SP

2010- XIV

Recife – PE

2011- XV

Rio de Janeiro
– RJ

Principais Temas
- O cinema e sua perspectiva histórica
- Modos de gestão e de recepção da produção
- Os gêneros cinematográficos na América Latina
- Indústria e recepção
- Cinema, crítica e festivais
-Tradição e transformação de narrativas documentais
- Leitura de filmes
- Cinema: primeiras décadas
- A expressividade poética no cinema
- Sobre autores e espectadores
- Cinema, televisão e outras mídias: interlocuções
- Cinema, transculturalidade, globalização
- Interseções
- Imagens de guerra
- Identidade do cinema latino-americano
- Documentários
- Estudos de som
- Gênero
- Produção asiática
- História do cinema
- Teoria e critica
- Interações midiáticas
- Recepção, mercado
- Poder ideológico
- Abordagens teóricas
- Análises fílmicas
- Produção, distribuição, recepção
- Reflexões estéticas, culturais, históricas e sociais
- Interface com os demais suportes audiovisuais
- Cinema de outros países latino-americanos
- Cinema brasileiro
- Importância das imagens de arquivo
- Mise-en-scène aplicada ao cinema
- Critica de cinema, a relação cinema e educação
- Questões de gênero e sexualidade
- Afeto e performance
- A relação cinema, literatura e pintura
- Cinema da América Latina e Ásia
- O melodrama e a transculturalidade
- Construção de lugares no cinema brasileiro
- Mercado, produção e políticas audiovisuais
- Relação do cinema com outras mídias
- Documentário e estudos do som
- Identidade cultural, alteridade e violência

Fonte: Elaborado pela autora.

A diversidade de temas investigados evidencia a heterogeneidade dos temas de
interesses dos pesquisadores, sendo vista pelos entrevistados na pesquisa como decorrente da
diversidade característica do próprio país, bem como do interesse dos pesquisadores por temas
emergentes ou esquecidos no campo da pesquisa.
O cinema brasileiro é um tema recorrente e crescente em todo o histórico da sociedade
nos seus dezesseis anos de atuação. Outro aspecto que se destaca é o formato itinerante que a
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Socine acertadamente adotou ele possibilita que a (s) universidade (s) que se candidate (m) a
sediar o evento do ano seguinte apresentem a candidatura na assembleia de cada encontro. Na
universidade escolhida mobiliza-se uma equipe de pessoal – docentes, técnicosadministrativos, discentes – que se envolvem na organização do evento, compondo a
comissão organizadora, o que agrega, além de interessados na área, uma disseminação dos
autores estudados na graduação e pós-graduação e interessados nos estudos de cinema em
geral.
Os dados apresentados na Tabela 9 indicam crescimento do interesse dos
pesquisadores em apresentar os resultados parciais ou finais na Socine. Destacou-se, ainda, o
fato de que a sociedade mantém regularidade dos eventos, com quinze anos ininterruptos que
asseguram a ela crescimento consistente. Se o evento tem regularidade, o pesquisador sabe
que poderá encontrar os pares e se inteirar sobre o que eles estão pesquisando. Nas
apresentações nos encontros da Socine os participantes destacam que ocorre o debate com a
plateia e com os outros expositores. O que eles aprovam por ser mais interativo e
democrático.
Tabela 9: Relação integral dos trabalhos apresentados, segundo os cadernos de resumos.
Encontros Socine
Data
1997
I
1998
II
1999
III
08 a 11/11 de 2000
IV
07 a 11/11 de 2001
V
04 a 07/12 de 2002
VI
05 a 08/11 de 2003
VII
03 a 06/11 de 2004
VIII
19 a 22/10 de 2005
IX
18 a 21/10 de 2006
X
17 a 20/10 de 2007
XI
08 a 11/10 de 2008
XII e-books
06 a 10/10 de 2009
XIII e-books
05 a 09/10 de 2010
XIV e-books
20 a 24/09 de 2011
XV e-books
08 a 11/10 de 2012
XVI e-books
Fonte: Elaborado pela autora.

Total de Trabalhos
98
151
148
127
224
151
199
277
287
300
350
492
341

N. de salas
01
04
07
07
08
05
04
04
08
09
10
10
10

Plenária
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

A partir do ano de 2008, quando os livros passaram ao formato de E-books, o
crescimento é bem mais significativo. Eles passaram a ser disponibilizados em 2010.
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Tabela 10: Quadro comparativo das publicações Cadernos de Resumos e Livros.
Nº Encontro
Ano
Nº. de textos publicados
Nº. de textos publicados –
Socine
Cadernos de Resumos
livros
I
1996
Não houve
13 (vol. 1) e 11 (vol. 2)*
II**
1997
Não houve
18
III**
1998
Não houve
19
IV
2000
98
29
V
2001
151
76
VI
2002
148
63
VII
2003
127
47
VIII
2004
224
41
IX
2005
151
48
X
2006
199
44
XI
2007
277
45
XII
2008
287
50
XIII
2009
287
40
XIV
2010
300
28 (vol. 1) e 27 (vol. 2)
XV
2011
350
25 (vol. 1) e 26 (vol. 2)
Total
2.599
650
* Os trabalhos do I encontro foram publicados na Revista Cinemais.
** Os trabalhos dos II e III Encontros foram publicados conjuntamente no livro de 1997.
Fonte: Elaborado pela autora.

A tabela 10 apresenta o número dos trabalhos aprovados para cada encontro e neles é
possível verificar o crescimento do interesse de pesquisadores em participar dos eventos
realizados pela Socine. Esclarecemos que o número de trabalhos inscritos é sempre maior do
que o de trabalhos publicados, sendo aprovados aqueles que passaram por crivo avaliativo do
comitê científico.
Para a publicação nos livros, ocorre a segunda seleção, como demonstrado na tabela.
Tal seleção se faz necessária uma vez que não é viável publicar a totalidade de trabalhos
apresentados nos eventos, havendo a necessária classificação, tal como foi apontado por
Bourdieu. As classificações e desclassificações dos trabalhos se dão devido a uma lógica do
campo e não será uma questão aprofundada aqui e poderá ser alvo de pesquisa posterior.
É importante para a Socine, que haja o reconhecimento de que a entidade reúne
pesquisadores experientes e com reconhecimento acadêmico e científico consolidado. Além
disso, cabe a ela estar atenta à inserção, em seus quadros, de trabalhos em início de formação
em pesquisa, o que lhe abre a possibilidade de expansão e continuidade.
Os temas levantados comprovam que as pesquisas têm abrangência e são de interesse
de professores de graduação e de acadêmicos dos cursos de cinema e áreas afins. As
categorias extraídas nesse levantamento nos remetem a quão abrangentes os estudos de
cinema apontam e o quanto a pesquisa acadêmica pode contribuir para que tenhamos cada vez
mais expressão científica própria.

138

O número de mais de 2.599 trabalhos apresentados, já que não dispusemos dos
cadernos de resumos com o quantitativo dos três primeiros encontros. Nesse período 650
publicações ocorreram nos livros, embora outros espaços e outros formatos também
ocorreram no período e não foram contabilizados, indicando crescimento mais expressivo que
o efetivamente demonstrado.

4.4 A atuação dos membros da Socine
As realizações da Socine evidenciam como seus membros, em atmosfera propícia à
consolidação do campo da pesquisa, posicionaram-se e se dispuseram a agir de acordo com a
posição que ocupavam. Suas ações mais recorrentes foram aquelas que ocorrem em seus
espaços de trabalho, quais sejam, as universidades, mas não só nelas.
Ao proporem modificações na forma de fazer pesquisa e em como tratar o objeto a ser
pesquisado – o cinema –, levantando críticas à forma como ela era feita até então, de certa
forma, tocaram a questão geracional. Ao fazê-lo, contribuíram para nova sistematização da
pesquisa. Houve ainda, a dimensão político-ideológica, nem sempre percebida no momento
da ação, mas que provocou rupturas e inovações. O gesto tomou proporção importante e vital
para a pesquisa em cinema e audiovisual e, secundariamente, para o cinema. O depoimento de
Mariarosaria Fabris (2013) é esclarecedor nesse sentido.

E outra coisa que também nós devemos destacar na atuação da Socine foi a
abertura para outras questões. Por exemplo, às vezes questões um pouco
mais técnicas, então, ao invés daqueles tradicionais estudos ligados mais à
história do cinema brasileiro, à crítica no cinema brasileiro, começamos
também a ter vários estudos ligados a aspectos de som, de cenografia, quer
dizer, uma série de outras questões. Mas também a Socine acolheu, tanto nos
congressos quanto nas publicações, uma série de trabalhos ligados a aspectos
de mercado, às subvenções, à participação de órgãos governamentais. Nesse
sentido, o leque da pesquisa foi se ampliando bastante, foi se diversificando
e foi se tornando bem mais interessante.

As circunstâncias políticas e também científicas estiveram menos favoráveis às
gerações anteriores por inúmeras razões. A ação coletiva empreendida pelos membros da
Socine encontrou terreno fértil e pode adotar estratégias capazes de aglutinar as pessoas
interessadas no assunto, o que não era possível fazer anteriormente. Portanto, uma conjunção
de fatores assegurou o êxito gradativo das ações dessa sociedade. Os depoimentos a que
tivemos acesso evidenciam um forte sentimento de adesão dos membros. É o caso do
fornecido por Luciana Araújo (2012), quando ela afirma:
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Sobre a organização do livro, um comentário pessoal é que até então eu
nunca tinha lido um livro da Socine todo. Quando organizei os dois volumes
com o Rubens e a Rosana, de certa forma, para mim foi uma descoberta e
um grande conhecimento. Quem está pesquisando o quê? Quais as
abordagens? Então o trabalho no livro me permitiu conhecer melhor a
diversidade da Socine, porque, naquela época, não havia seminário temático,
então era necessário escolher as mesas. Claro que a escolha se dá de acordo
com sua afinidade, sua área de trabalho, sua linha de pesquisa. Para mim, foi
bem importante, tanto por esse lado de conhecer essa amplitude da Socine,
quanto pelo próprio trabalho editorial. Tanto o Rubens quanto a Rosana já
tinham uma boa experiência nesse tipo de trabalho e eu aprendi muito,
discutindo os textos, pensando a estrutura do livro, o contato com a editora.
Foi uma experiência bem importante para mim.

Os livros dão mostras da firme trajetória da Socine até aqui. Lembramos que,
conforme adverte Bernardet (2009, p.52), “É bom não esquecer que as entrevistas são
frequentemente circunstanciais [...]”. Destacamos que os entrevistados podem ser definidos
como grupo particular que apresenta visões complexas, sendo o grupo formado por cinco
homens e quatro mulheres. Contudo, ressaltamos que a diferença de gênero não será analisada
por ser considerada irrelevante para fins desta pesquisa. Na tabela 11, que se segue,
apresentamos a relação dos organizadores dos livros selecionados para a entrevista.
Tabela 11: Relação dos organizadores entrevistados.
Organizador
Dora Mourão
Fernão Ramos
Gelson Santana
Gustavo Souza
Laura Cánepa
Luciana Araújo
Mariarosaria Fabris
Rubens Machado Jr.
Wilton Garcia
Fonte: Elaborado pela autora.

Ano do evento
2000, 2001
2000, 2001, 2002
2002, 2008
2007, 2008, 2009, 2010, 2011
2009, 2010, 2011
2005, 2006
2001, 2002, 2003, 2004, 2008
2005, 2006
2001, 2002, 2003, 2004

Nº de vezes

Entrevistado

02
03
02
05
03
02
05
02
04

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

O objetivo, ao entrevistá-los, foi de compreender que papel tem a Socine no processo
de consolidação do campo cinematográfico brasileiro, quais critérios são utilizados para
selecionar os textos que entrarão no livro, se os livros da Socine refletem o cinema brasileiro,
qual o espaço do cinema brasileiro na Socine, e se a Socine contribui e em quais aspectos para
a consolidação de um campo cinematográfico. As entrevistas foram semiestruturadas e os
pontos que o entrevistado devia mencionar poderiam fazê-lo de forma que sua narrativa
fluísse livremente, de modo a relatar sua participação e visão a respeito da Socine.
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Dessa forma, elas confirmaram que o grupo fundador da Socine aproveitou o
momento propício para disputar terreno favorável na primeira metade da década de 1990 para
ampliar e inovar na pesquisa em cinema. O acerto da iniciativa levou em conta a localização
geográfica em que ocorreu a articulação – região sudeste – e dos articuladores vinculados às
universidades de renome. Segundo Bourdieu (1996a p. 264), “Todas as posições dependem,
na sua própria existência, e nas determinações que impõem aos seus ocupantes, da sua
situação actual e potencial na estrutura do campo, [...]”. Entendemos, assim, que os
pesquisadores da região sudeste têm maiores chances de intercâmbio no que se refere às
pesquisas.
A Socine preenche um importante espaço de articulação e divulgação das pesquisas
sobre cinema e, mais que isso, contribui para promover a visibilidade do cinema e, sobretudo,
para auxiliar na construção de um olhar crítico com relação aos filmes. Seu papel foi
fundamental ainda para o crescimento da graduação e da pós-graduação em cinema, uma vez
que permite a formação de profissionais ligados ao cinema e espectadores mais seletivos e
críticos, ampliando a divulgação de temas que fazem parte do cinema, fortemente vinculados
à literatura.
Ressaltamos que nem todos os textos submetidos ao congresso são aprovados para os
livros, mas os que vão para os livros são representativos do que se pesquisa. Mesmo não
existindo a pré-disposição dos membros à concorrência, é a própria estrutura de cada campo
que, ao não dispor de espaço para todos, gera a raridade de posições e, ao fazê-lo, cria a
concorrência. Na Socine, ela se dá principalmente por ocasião das apresentações dos trabalhos
ou de publicação, mas também na distribuição dos cargos.
Há, logo, uma relativa indeterminação, abertura e incerteza próprias do
sistema de disposições. As práticas sociais, portanto, não são dotadas de
absoluta regularidade e possuem um determinado grau de autonomia, pois
são o produto da relação dialética entre uma situação e um habitus. Por isso
as práticas sociais não podem ser deduzidas direta e exclusivamente da
matriz de disposições, nem sequer calculadas exaustivamente ou de forma
absoluta, porque recobrem, além de aspectos factuais, um componente de
experimentação social que se desenrola continuamente por tentativa e
sondagens. (LANDINI; PASSIONI, 2007, p. 5)

Nas assembleias, mas não só nelas, há contínuo esforço da parte do grupo em adotar as
demandas e acolher sugestões e incorporar métodos e práticas demandadas da realidade que
investigam, ou seja, a Socine é bastante acolhedora do novo. Uma questão foi detectada há
pelo menos 10 anos, que é saber se a Socine deveria ou não crescer. A esse respeito, parte é
favorável e outra se posiciona contrária à expansão e até defende a redução da sociedade. Em
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2003, essa já era preocupação de alguns e estava colocada mais fortemente na assembleia em
2012.
Optamos por colher depoimentos dos organizadores dos livros cujo título é Estudos de
Cinema, cadastrados no International Standard Book Number (ISBN). No primeiro livro, o
conselho editorial contava com 13 membros. Na apresentação consta: “[...] O recorte proposto
pela Socine em sua criação, reivindicando um espaço específico para os estudos de cinema
dentro do campo da comunicação, está proporcionando um retorno acima do esperado.”
(RAMOS, 2000a, p. 9).
À época, Ramos destacava o crescimento do cinema no Brasil e no mundo:

Em sua dimensão global, podemos verificar, para o bem e para o mal, a atual
intensidade da produção dominante hollywoodiana. Também os cinemas
nacionais atravessam, com todos os problemas, um momento de produção
intensa, com centros de produção significativa em países diversos, como Ira,
China, Índia e também Brasil. Festivais para a exibição de filmes inéditos
pipocam em todos os continentes. A expansão de salas de cinema está em
alta e a exibição de filmes em canais abertos e de cabo é intensa. Também na
internet a exibição da forma narrativa cinematográfica aponta para novos
horizontes e formatos. Além disso, a tradição documentária recebeu um forte
impulso nos últimos anos e tem hoje um vigor que é inesperado, para seguir
seu desenvolvimento no início dos anos 90. (RAMOS, 2000a, p. 10).

Em 2012, por ocasião do XVI encontro, foi lançado o livro referente ao 15º encontro e
o conselho editorial contava com 57 membros. Registra-se crescimento também no conselho
deliberativo e no comitê científico. Em 2012, pela segunda vez, o livro foi apresentado em 2
volumes. Os organizadores destacam que o livro “[...] compõem um rico panorama sobre a
pesquisa em cinema e audiovisual realizada no Brasil.” (SOUZA et al., 2012, p. 13).
Desde o início da Socine, os encontros promovidos por ela têm ocorrido todos os anos
e conseguido crescimento significativo em quantidade e qualidade, o que pode ser percebido
na importância dos pesquisadores que reúne, não só durante os encontros como em diálogos
permanentes dos grupos.
Enquanto agente coletivo, a Socine reúne pesquisadores interessados em apresentar e
debater suas pesquisas com os pares e tornar público os resultados desse diálogo em forma de:
artigos, ensaios, livros e da Rebeca. Tem ela o mérito em disponibilizar a eles espaço
específico de debates sobre os estudos de cinema. Esse desenho a caracteriza como um agente
coletivo importante, pois atua de maneira a constituir um campo cinematográfico, compondo
o que Bourdieu e Darbel (2007) definiu como sendo um senso prático e trabalho político. O
trecho do depoimento de Dora Mourão confirma essa afirmação.
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Porque nós sempre consideramos que o cinema tem tradição, tem massa
crítica, tem uma história de pesquisa, de reflexão, de teorias que lhe dão toda
a condição de constituir um campo de pesquisa, um campo de pensamento,
de pensamento teórico-prático, porque o cinema tem tanto a reflexão como a
prática, o filme propriamente dito, a realização. A Socine se constitui nesse
espírito, em organizar o campo de pesquisa na área do cinema. Ela começou
pequena, e a existência da Socine, de alguma maneira, no meu ponto de
vista, incentivou a pesquisa na área do cinema.

Ainda segundo informações obtidas no site da sociedade, os eventos promovidos pela
Socine passaram a configurar “o mais importante espaço de debate e divulgação dos recentes
estudos e pesquisas voltados para o campo cinematográfico no Brasil e também do cinema
que é feito em outros países” 66. O diálogo vem crescendo, tanto entre pesquisadores quanto
entre instituições universitários, o que torna a Socine conhecida internacionalmente. Os
encontros possuem formato de evento científico, permitindo o desenvolvimento de reflexões
críticas entre: professores, pesquisadores, alunos, cineastas, jornalistas e profissionais do setor
do audiovisual, cinéfilos, cineclubistas, bem como outros interessados em cinema.
Todas as atividades que a Socine realiza ou participa têm servido também para
divulgar as pesquisas e os pesquisadores dentro e fora do país: “A SOCINE conta, hoje, com
reconhecimento internacional e, em número de sócios, já é a segunda maior entidade
especializada em estudos de cinema no mundo” (GATTI, 2010, p. 1). Sobre a incorporação
das atitudes necessárias para que o trabalho acadêmico na universidade ou a atividade
vinculada à sociedade de pares, que exigem um trabalho em dupla ou em grupo, apresentamse frequentes na Socine. De acordo com os depoimentos, as atividades são realizadas com
entusiasmo, do que se deduz que elas estão incorporadas aos atores e também ao agente
coletivo, a Socine. Os encontros tornaram-se com o tempo, local de reencontro dos
pesquisadores já que muitos estão desde o início e laços foram estabelecidos.

[...] uma das características do habitus é o seu caráter mediador entre as
condições estruturais objetivas em que são produzidas e incorporadas e as
práticas e representações sociais que o estruturam. A partir do conceito de
habitus, Bourdieu procurou dissolver a antinomia teórica entre indivíduo e
sociedade ao estabelecer que o individual, o pessoal e o subjetivo também é
social, coletiva, ou, noutros termos, o habitus nada mais é que uma
subjetividade socializada. (LANDINI; PASSIONI, 2007, p. 5)

66

Disponível em: <www.socine.org.br>. Acesso em: 15 mar. 2013.
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Na Socine tem havido a alternância de pessoas, a rotatividade nas funções e são de
natureza estatutária, mas fazem parte do habitus incorporado. Baseada nos princípios
norteadores que na Socine, a maioria procura defender, a democratização das oportunidades.
Conforme depoimento de Mariarosaria Fabris (2013), “[...] à medida que ela foi se ampliando,
claro que isto levou a algumas transformações, que são coisas inevitáveis, algumas pessoas
acabam ficando...,”. Ocorrem situações em que as posições são opostas e até contraditórias e,
decorre inclusive como consequência da renovação geracional. Afinal, como observa
(XAVIER, 2008, p. 13).

O cinema não foge a condição de campo de incidência onde debatem as mais
diferentes posições ideológicas, e o discurso sobre aquilo que lhe é
específico é também um discurso sobre princípios mais gerais que, em
última instância, orientam as respostas a questões específicas.

A tabela 13 apresenta a relação das sedes dos encontros, das cidades, das instituições
acolhedoras, dos pesquisadores que se encarregaram da coordenação editorial e,
especialmente, do número de artigos publicados. Dão-se, assim, evidências da consolidação
da Socine. Os dados apontam que a Socine manteve o modelo de descentralização em termos
de espaço geográfico. Se considerarmos que o Brasil possui dimensões continentais e que
existe, de certa forma, uma tradição de que as associações científicas façam seus encontros
em Resorts, a Socine inova também nesse aspecto, ao percorrer o país ela consegue maior
adesão de novos interessados em associar-se e, visibilidade para o cinema ao realizar o evento
de forma itinerante ela os tornam mais próximos de pessoas que não se deslocariam até eles.
O reconhecimento ocorre à medida que ela procura efetivamente demarcar posição tanto
geográfica quanto política ao disseminar a prática da pesquisa acadêmica e a divulgação por
meio das publicações.
Tabela 12: Relação dos encontros anuais da Socine de 1997 a 2012.
Ano

Número

1997

I

1998

II

1999

III

2000

IV

Sede
Universidade de São Paulo

Cidade/UF
São Paulo/SP

Universidade Federal do Rio
de Janeiro
Universidade de Brasília

Rio de Janeiro/RJ

Universidade Federal de Santa
Catarina

Florianópolis/SC

Brasília/DF

Coordenação
Editorial
Artigos publicados
nos números 1 e 2 da
Revista Cinemais
Consuelo Lins

Artigos

João Lanari
Denilson Lopes
Fernão Ramos Pessoa
Maria Dora Mourão
Afrânio Mendes
Catani

19

24
18

29
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2001

V

Universidade Católica do Rio
Grande do Sul

2002

VI

Universidade Federal
Fluminense

2003

VII

Universidade Federal da Bahia

2004

VIII

Universidade Católica de
Pernambuco

Porto Alegre/RS

Niterói/RJ

Salvador/BA

Recife/PE

2005

IX

Universidade do Vale do Rio
dos Sinos

São Leopoldo/RS

2006

X

Estalagem de Minas Gerais Ouro Preto

Ouro Preto/MG

2007

XI

Universidade Católica do Rio
de Janeiro

Rio de Janeiro/RJ

2008

XII

Universidade de Brasília

2009

XIII

Universidade de São Paulo

2010

XIV

Universidade Federal de
Pernambuco

2011

XV

Universidade Federal do Rio
de Janeiro

Brasília/DF

São Paulo/SP

Recife/PE

Rio de Janeiro/RJ

André Gatti
Mariarosária Fabris
Afrânio Mendes
Catani
Bernadete Lyra
Gelson Santana
Mariarosária Fabris
Fernão Ramos Pessoa
Tunico Amâncio
José Gatti
Afrânio Mendes
Catani
Wilton Garcia
Mariarosária Fabris
Antonio A. Canelas
Rubim
Júlio Cesar Lobo
Afrânio Mendes
Catani
Wilton Garcia
Mariarosária Fabris
Rubens Machado Jr.
Rosana de Lima
Soares
Luciana C. de Araújo
Rubens Machado Jr.
Rosana de Lima
Soares
Luciana C. de Araújo
Estther Hamburguer
Gustavo Souza
Leandro Mendonça
Tunico Amâncio
Mariarosária Fabris
Gustavo Souza
Rogério Ferraz
Leandro Mendonça
Gelson Santana
Samuel Paiva
Laura Cánepa
Gustavo Souza
Laura Cánepa
Adalberto Muller
Gustavo Souza
Marcel Vieira
Gustavo Souza
Laura Cánepa
Maurício de
Bragança
Rodrigo Carreiro

76

63

47

41

48

44

45

50

40
V.1- 28
V.2- 27
Total: 55

V.1-25
V.2- 26
Total: 51

Fonte: Elaborado pela autora.

O crescimento das produções da Socine aponta para a gradativa descentralização em
termos de espaço geográfico, das pesquisas sobre cinema e das produções acadêmicas sobre
ele. Ao que parece, o entendimento de que a pesquisa e a divulgação dos resultados devem ser
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democratizadas, tem vencido. Estando evidente maior peso na Região Sudeste, seguida da
Região Sul.
Gráfico 3: Região sede dos encontros da Socine – 1997 – 2012.

Fonte: Elaborado pela autora.

As estratégias utilizadas pelos membros da Socine foram de diversas ordens, como: a
tomada de decisão de criar uma entidade que viesse a preencher a lacuna em termos de espaço
para discussão e publicação das pesquisas na área do cinema; a utilização do estatuto da
Society For Cine Study que vinha realizando plenamente suas atividades; a aglutinação de
pesquisadores com experiência em pesquisa, adquiridas em outras temáticas – muitos deles
com atuação concomitante –; o aumento do interesse por temas relacionados ao cinema por
parte de um público diversificado – não há quem não goste e defenda o cinema –; e o apoio
das universidades, dos órgãos de fomento foram estratégias que fizeram da Socine um agente
importante dentro do campo, com reconhecimento inclusive internacional.
O formato dos encontros foi sendo (re)pensado e foram criadas propostas com vistas a
incorporar as demandas tanto do público quanto de temáticas de estudos que os participantes
individuais e os grupos apresentavam. Ao que parece, essas estratégias foram acertadas, de
modo a acolher trabalhos cujos proponentes se encontram em diferentes estágios de formação.
Os resultados alcançados apontam para o fortalecimento e crescimento da sociedade. Ela
agrega várias gerações de pesquisadores que se dedicam à produção do conhecimento em
cinema. A relação dos trabalhos aprovados para exposição oral bem como dos trabalhos
publicados nos quatro últimos livros registra renovação bastante significativa dos membros.
A tabela a seguir apresenta o formato dos encontros Socine e detalha as formas de
candidaturas para apresentação de trabalhos. Destacamos que a seção denominada pré-Socine
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foi recentemente incluída e o formato é interessante no sentido que consolida amplia a
abrangência do encontro.
Tabela 13: Descrição do formato de encontro adotado pela Socine.
Periodicidade

Forma de participação
Pré-Socine
Conferência de Abertura

Seminário Temático

Anual

Mesa Temática
Comunicação Individual
Painéis

Ouvinte
Palestra Plenária
Assembleia Geral

Perfil do participante
Espaço de diálogo com pesquisadores de cinema sediados fora
do Brasil tema pré-definido (1 conferencista internacional
seguida de mesa redonda)
Geralmente 1 ou mais convidado internacional que seja
expoente em temáticas ligadas ao cinema e audiovisual.
Propostas de mestrandos, mestres e doutorandos e/ou doutores
para apresentações individuais e devem indicar o Seminário
Temático escolhido.
Propostas com 03 participantes, sendo 2 doutores de
instituições diferentes e o terceiro membro pode ser mestre,
doutorando e/ou doutor sem que nenhum dos membros tenha
relação de orientação em andamento.
Propostas de mestres, doutorandos e doutores.
Espaço diferenciado para mestrandos e alunos de iniciação
científica no formato de apresentação oral agrupadas em
sessões com até 6 apresentações de 10 minutos cada.
Interessado em cinema
Um ou mais convidados destacados na pesquisa em cinema e
audiovisual debatem um tema encomendado.
A diretoria e os sócios debatem a entidade e definem o local
do próximo encontro.

Fonte: Elaborado pela autora.

Os organizadores relacionados abaixo são alguns dos maiores pesquisadores sobre
cinema e audiovisual que temos e as pesquisas que desenvolvem formam um conjunto
heterogêneo de temáticas. Os organizadores 67 dos livros até 2012 estão citados nominalmente
e em ordem alfabética, sendo 11 deles, membros fundadores. São professores/pesquisadores
cuja inserção e circulação garante a Socine um capital intelectual e social diferenciado junto
aos demais pesquisadores, especialmente aos iniciantes que, ao participarem do encontro
Socine, têm oportunidade de conhecer os autores dos livros, artigos, resenhas e ensaios que
eles estudam na iniciação científica na graduação e também e, sobretudo, na pós-graduação.

67

Adalberto Muller, Afrânio Mendes Catani (membro fundador), Antonio Albino Canelas Rubim, Barone Reis e
Silva, Bernadette Lyra, Consuelo Lins (membro fundadora), Denilson Lopes, Esther Hamburger, Fernão Pessoa
Ramos (membro fundador), Gelson Santana, Gustavo Souza, João Guilherme Barone Reis e Silva, João Lanari
(membro fundador), José Gatti (membro fundador), Júlio César Lobo, Laura Cánepa, Leandro Mendonça
(membro fundador), Luciana Correa de Araújo (membro fundadora), Marcel Vieira, Maria Dora G. Mourão
(membro fundadora), Mariarosaria Fabris (membro fundadora), Mauricio de Bragança, Rodrigo Carreiro,
Rogério Ferraraz (membro fundador), Rosana de Lima Soares, Rubens Machado Jr. (membro fundador), Tunico
Amâncio e Wilton Garcia.
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Tabela 14: Perfil dos organizadores dos livros e suas instituições 68.
Nº

Nome

Graduação

Mestrado

Doutorado

Pós-doutorado

Vínculo

Literatura
Brasileira
Sociologia

Letras

Literatura

UFF

Sociologia

-

USP

Ciências da
Comunicação
Sociologia

-

UFF

Políticas Culturais

UFBA

Cinema

Sorbonne Paris V

Anhembi
Morumbi
UFRJ

1

Adalberto Muller Letras

2

Afrânio Catani

3

5

Antonio (Tunico) Com. Social
Amâncio
Cinema
Antonio Rubim
Comunicação
Medicina
Bernadette Lyra Letras

Comunicação e
Artes
Ciências
Sociais
Comunicação

6

Consuelo Lins

Comunicação

Cinema e
Audiovisual

7

Denilson Lopes

Jornalismo

Comunicação e Cinema e
em Cinema e
Audiovisual
Audiovisual
Literatura
Sociologia

-

UFRJ

8

Dora Mourão

Não informado

Cinema

Cinema

USP

9

Esther
Hamburguer

-

-

-

Cinema e novas
tecnologias
Antropologia

10 Fernão Ramos

C. Sociais

-

-

-

Unicamp

11 Gelson Santana

Comunicação
Cinema

Ciência da
Comunicação

Ciência da
Comunicação

-

Anhembi
Morumbi

12 Gustavo Souza

Com. Social
Jornalismo
Com.Social
Jornalismo

Comunicação e
cultura
Comunicacion
y Indústrias
Audiovisuales
-

Ciência da
Comunicação
Comunicação
Social

Cinema
-

Sem
vínculo
PUC/RS

-

-

-

Cinema Studies Cinema Studies

-

Ciências da
Comunicação

Artes

Multimeios

Cinema

Ciências da
Comunicação
Cinema

-

Anhembi
Morumbi
UFF

Com. Social

Comunicação
Cultura
Contemporânea
Ciências da
Comunicação
Ciências da
Comunicação
Cinema

UFSC e
Senac/SP
UFBA

Multimeios

UFSCar

20 Marcel Silva

Com. Social

Comunicação

Comunicação

-

UFPA

21 Mariarosaria
Fabris
22 Mauricio
Mendonça

Não informado

Não Informado Artes

-

USP

Com. Social
História

Comunicação

-

UFF

4

13 João Barone

Adm. Pública

14 João Lamari 69

-

15 José Gatti

Jornalismo
Editoração
Comunicação
Letras

16 Júlio Lobo

17 Laura Cánepa
18 Leandro
Mendonça
19 Luciana Araújo

68
69

Com. Social
Jornalismo
Direito

Letras

Alguns pesquisadores colocam apenas o título adquirido por último.
João Lanari não possui currículo nessa plataforma.

USP
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Nº

Nome

Graduação

Mestrado

Doutorado

Pós-doutorado

Vínculo

Comunicação
Social
-

Comunicação
Social
Comunicação e
Semiótica

-

UFPE

-

Anhembi
Morumbi

Filosofia
Com. Social
26 Rubens Machado Arquitetura e
Jr.
Urbanismo

Ciência da
Comunicação
Cinema, TV e
Rádio.

Ciência da
Comunicação
Cinema, Tv e
Rádio

-

USP

-

USP

27 Samuel Paiva

Com. Social

Ciência da
Comunicação

Ciência da
Comunicação

-

UFSCar

28 Wilton Garcia

Letras

Comunicação

Comunicação

Multimeios

Uniso/Fatec

23 Rodrigo Carreiro Jornalismo
24 Rogério Ferraraz

-

25 Rosana Soares

70

Fonte: Elaborado pela autora .

Buscamos, a partir do que constatamos na tabela 14 que acabamos de apresentar,
responder às seguintes questões: Quantos são os intelectuais que escrevem sobre cinema
brasileiro? Qual a formação? Onde atuam profissionalmente? Quais os assuntos mais
abordados em seus artigos (o conteúdo do filme, a política cultural, o poder, a estética, a
produção/distribuição/exibição)? Para respondê-las, inicialmente informamos que os temas
mais recorrentes tratam a respeito: da construção do lugar do cinema brasileiro, do mercado,
da produção, das políticas audiovisuais, da relação cinema e televisão, da identidade cultural,
da alteridade e violência, do espectador e da recepção, da crítica de cinema, da relação cinema
e educação, das questões de gênero e sexualidade, dos usos do corpo, da pobreza, da
corrupção política, do afeto e desempenho, violência urbana, entre outros.
A formação das comissões organizadoras dos livros, nomeadas desde 1997, é bastante
variada tanto na graduação quanto na pós-graduação, o que assegura, entre outros aspectos e
nuances que se destacam como o caráter interdisciplinar, diferentes possibilidades: 1) na
escolha dos objetos de pesquisa; 2) no enfoque epistemológico, teórico e crítico nas
abordagens bem como nos usos das metodologias empregadas nas análises; e 3) nos debates
tanto no interior dos grupos de pesquisas quanto nas exposições orais. Enfim, a
interdisciplinaridade que ocorre não é ainda a desejada pelos membros, já que há quem
sustente que ela necessitaria ser mais bem implementada, mas já dá mostras de sua marca nas
produções da Socine.

70

A tabela foi elaborada a partir de dados disponíveis no site do Conselho Nacional de Desenvolvimento /
Científico e Tecnológico (CNPq).
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[...] a formação epistemológica do campo depende muito do caráter
interdisciplinar, o cinema tematiza questões de conteúdo social, e de uma
dinâmica social que informam as questões de estilo, as questões de gênero,
as questões de formas cinematográficas, de linguagem cinematográfica, ou
audiovisual (Depoimento Rubens Machado, 2012).

As posições de alguns dos organizadores se destacam por demonstrarem capacidade
de análise de conjuntura da sociedade, quer no âmbito organizativo, político, estrutural, e
também interno da entidade, quando aponta qual seria na atualidade o desafio que a Socine
deveria ou teria que enfrentar.
Percebemos, assim, que essa sociedade veio preencher um importante espaço de
divulgação das pesquisas sobre cinema, e mais que isso veio promover a visibilidade do
cinema que se produzia no país e, sobretudo, auxiliar no olhar crítico para os filmes
estrangeiros. Para Franco (2012, p. 12), “[...] o cinema, como fenômeno social, favorece
mecanismos de pertencimento quando as emoções proporcionadas pelos filmes são
socializadas [...]”. Seu papel foi fundamental ainda para o crescimento da graduação e da pósgraduação em cinema, o que permite um espectador mais seletivo e crítico, popularizando
ainda os temas do cinema brasileiro, fortemente vinculados à literatura brasileira e mundial.

4.5 “Não tem cinema silencioso”: as lacunas na pesquisa

As entrevistas compuseram uma parte importante para a compreensão do objeto
Socine no que ela se propõe. Os depoimentos dos entrevistados deram uma mostra
significativa de como essa produção ocorre. As lacunas em termos de pesquisas do cinema
foram apontadas e os temas emergentes foram destacados com elogios e críticas também.
Conforme afirmou Gelson Santana em seu depoimento (2012):

[...] a convergência no cinema novo deixava de fora outras linhas de
pesquisa no cinema brasileiro. Por exemplo, tem um livro que eu gosto na
história do cinema brasileiro, um que o Nelson Pereira fez a introdução, a
[orelha]. O livro discorre sobre o cinema no Brasil e, quando chega a década
de 70, há um salto, é como se não tivesse cinema no Brasil na década de 70,
que é a década justamente das pornochanchadas. Os registros passam aos
anos 80 e não falam da pornochanchada no cinema. Essas anomalias fizeram
parte da produção de pesquisas do cinema no Brasil muito fortemente,
principalmente nos últimos 20 anos.

As lacunas, por exemplo, como a citada por Santana são também lembradas por outros
entrevistados bem como na revisão de literatura, ela é explicada por vários fatores, mas há um
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que sobressai e diz respeito primeiro às escolhas pessoais do pesquisador que elege o tema
conforme seu interesse. Motivações para haver lacunas nas temáticas pesquisadas também são
destacadas.
A ausência de temas na pesquisa pode retratar uma situação mais abrangente que
sempre se verificou no cinema também. A imposição do que devia ser filmado impediu que
muitos roteiros fossem executados. Tendo em vista o que defende Argerami (2012, p. 158),
“Entendemos o filme enquanto unidade de discurso. Com isso, a construção fílmica, a forma
em que a narrativa é organizada, a hierarquização dos grupos sociais oferecem uma visão de
mundo social com concepções e valores.”, constatamos que essa forma facilita ou impede a
aceitação. A ponderação que Autran (2009, p. 131) faz sobre a frequência aos cinemas.

Em relação ao Brasil também é necessário pensar o hábito de “ir ao cinema”
como uma forma de distinção social de determinados setores – as classes
médias e altas das grandes cidades, em especial seus jovens. Este foi um
movimento mundializado em termos de configuração do público, sendo
incorporado por franjas sociais relativamente equivalentes em diversos
países.

Há, portanto, uma conexão entre o que filmar e de que forma filmar, dando ênfase a
quais aspectos e nuances e se o filme agradará o financiador, o exibidor e o público. Pode
haver filmes excelentes cuja aceitação é pequena e ele nem se paga. Como pode e tem outros
de qualidade duvidosa e que dependendo de outros fatores, como o ator ou a atriz principal e
tem alto retorno de público. O filme se faz nessa areia movediça de incertezas.
A tabela 16 apresenta duas categorias recorrentes nos depoimentos, de modo a
evidenciar os seguintes aspectos: o entendimento de que há um campo cinematográfico se
instituindo e que a Socine é um agente importante nessa formação, como evidenciam os
excertos extraídos dos depoimentos de oito dos nove coordenadores; e a compreensão
importância da pesquisa e da divulgação dela para o cinema brasileiro também figura em oito
dos nove depoimentos. Ressalte-se também que os entrevistados, além de pesquisar seus
respectivos assuntos, interessam-se pelos temas que estão sendo apresentados e publicados
pelos pares, sendo esse um dos aspectos que garante organicidade, ou seja, caracteriza-a como
coletividade.
A tabela 15 apresenta fragmentos dos depoimentos realizados durante o segundo
semestre de 2012 e primeiro de 2013. Neles perguntamos qual o espaço do cinema brasileiro
nas apresentações de trabalhos e nas publicações da Socine. Indagando também se a Socine
contribui para a formação e consolidação do campo cinematográfico brasileiro.
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Tabela 15: As categorias cinema e cinematografia.
Entrevistado

Categoria
frequente

Frequên
-cia
(vezes)

Cinema
brasileiro

02

Campo
cinematográfico

02

Cinema
brasileiro

02

Campo
cinematográfico

02

Wilton
Garcia

Luciana
Araújo

Laura
Cànepa

Gelson
Santana

Cinema
brasileiro
Campo
cinematográfico

Cinema
brasileiro

Situações que ocorrem

“[...] sinalizar não só a história do cinema brasileiro que já se colocou e
o que se tem no momento do cinema e os novos projetos que possam
emergir” (linhas 10 e 11).
“[...] eu tento dar ênfase quando estou apresentando trabalho na Socine
ao cinema brasileiro, mas isso não é uma prioridade, mas eu gosto de
considerá-lo.” (linhas 47 a 49).
“[...] a sensibilidade de expor ora uma fotografia do Valter Carvalho, ora
da própria interpretação de determinados atores ou atrizes, ora pela
peculiaridade que culmina tanto no texto propriamente em si, no
discurso dado ao eixo cinematográfico com essa instância
cinematográfica que é a imagem e o som.” (linhas 259 a 264).
“[...] é muito comum na nossa juventude observarmos como a garotada
está associada às tecnologias, ao telefone celular, aos computadores, à
internet. Esse uso e essa representação ainda que uma ficção
cinematográfica como é que isso vai espelhar o eu, como é que isso
reflete o nosso cotidiano?” (linhas 310 a 314).
“[...] mas não só o cinema brasileiro porque não é só ele que é
pesquisado pelos participantes da Socine.” (linhas 54 a 56)
“[...] acho que é proporcional ao que é pesquisado, em termos de cinema
brasileiro. Eu participo de um seminário especificamente voltado para o
cinema brasileiro, mas isso não significa que é o único seminário que
trata de cinema brasileiro – outros seminários também tratam – podem
não ter o cinema brasileiro no título, mas fazem outras conexões. Mas
acho que é importante também para a Socine abrir espaço para outro tipo
de trabalho, não só o cinema brasileiro, mas trabalhos que estejam sendo
feitos.” (linhas 61 a 68).
“Eu acho que sim, os livros da Socine dão um mapeamento parcial dos
estudos cinematográficos que estão sendo feitos no Brasil” (linhas 47 a
49).
“Mas o campo de estudos cinematográficos, assim há primeiro as
graduações – a gente tem que pensar em termos mais amplos, a Socine é
um elemento que faz parte desse quadro mais amplo.” (linhas 77 a 79).
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-
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“Esse primeiro patamar de pesquisa ligado à história do cinema
brasileiro ganhou uma força grande quando um grupo se estabeleceu na
Cinemateca Brasileira principalmente, e começou a levantar o material
que havia ainda relacionado às primeiras experiências do cinema
brasileiro.” (linhas 43 a 47).
“Acho que a importância em criar esse campo de pesquisa foi fazer com
que partes da história do cinema brasileiro que estavam fora da
historiografia oficial, voltassem a ser faladas, a ser comentadas – saiu
um pouco do leque das publicações, por exemplo, pesquisas
relacionadas ao cinema novo é excessiva, em grande parte. A maioria
das publicações do cinema brasileiro estava relacionada ao cinema novo.
Bom, aí o ponto essencial foi expandir esse campo, primeiro, o pessoal
relacionado à historiografia do cinema brasileiro, constitui um grupo e
começou a publicar” (linhas 55 a 65).
“[...] já que não existe uma indústria do cinema brasileiro, no sentido
lato do termo.” (linhas 278 a 279).
“Muitos grupos, é o caso da música no cinema brasileiro, reuniram
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pesquisadores que já pensavam isoladamente, mas não tinha uma
sistemática muito clara” (linhas 478 a 479).
“Primeiramente não tinha no estudo cinematográfico no Brasil, um lugar
onde os pesquisadores se encontrassem para discutir” (linhas 3 e 4).
“Outro dado importante: não tínhamos no Brasil, em termos muito
claros, pesquisas relacionadas a certo campo cinematográfico, ou seja,
certa linha, cinema de gênero. E, o cinema de gênero passa a nortear
muito fortemente a pesquisa nesse momento. Por exemplo, essa união
rendeu alguns textos que acabei publicando no livro da Socine. Passei a
pensar, por exemplo, em pornochanchada como um cinema de gênero e
tentar justificar porque seria um cinema de gênero cinematográfico no
Brasil” (linhas 91 a 99).
“Mas a convergência no cinema novo deixava de fora outras linhas de
pesquisa no cinema brasileiro. Por exemplo, tem um livro que eu gosto,
da história do cinema brasileiro, um que o Nelson Pereira fez a
introdução, a [orelha], que acompanha a introdução do cinema no Brasil.
Quando chega a década de 70, há um salto, é como se não tivesse
cinema no Brasil na década de 70, que é a década justamente das
pornochanchadas. Os registros passam aos anos 80 e não fala da
pornochanchada no cinema – Essas anomalias fizeram parte da produção
de pesquisas do cinema no Brasil muito fortemente, principalmente nos
últimos 20 anos. Assim, na década de 80 a 90, pegando essas duas
décadas” (linhas 118 a 129).
“Primeiro livro sobre Os Trapalhões apareceu no final dos anos 80.
Então se tem a importância dessa produção para certa identidade
cinematográfica brasileira.” (linhas 387 a 389).
“[...] vejo talvez uma necessidade de criar canais de interlocução,
mesmo que tímidos, mas que estejam ativos para criar uma possibilidade
de deságue. A proposta é desaguar a nossa produção para o campo
interessado, que muitas vezes é o campo cinéfilo, o fã de cinema
brasileiro, que frequenta mostras e que não ta na universidade
necessariamente” (linhas 289 a 294).
“Eu, já na época achava que isso era uma grande bobagem, que, não só
nós temos muito que aprender com psicanalistas, urbanistas, sociólogos,
antropólogos, ainda que eles sejam bastante curiosos, e ‘ignorantes’ a
respeito do cinema, isso contribui no debate, na interlocução, na nossa
compreensão do objeto, como também, eles, se aceitos, poderiam
aprender, interagir, com o campo cinematográfico e gradualmente, se
formarem nesse diálogo. Então, acho o aspecto da formação de campo,
do campo audiovisual, não formação no sentido estritamente
educacional, mas porque aí teria que discutir o que é formação em
cinema, em audiovisual, isso é uma discussão para a grade curricular dos
cursos de cinema e audiovisual. Não me refiro a essa, mas, à formação
epistemológica do campo que depende muito do caráter interdisciplinar.
O cinema tematiza questões de conteúdo social, e de uma dinâmica
social que informam, as questões de estilo, as questões de gênero, as
questões de formas cinematográficas, de linguagem cinematográfica, ou
audiovisual” (linhas 72 a 87).
“Se os livros da Socine refletem a área cinematográfica brasileira dos
últimos quinze anos? Eu acho que sim, a minha hipótese é que tem uma
antena dos pesquisadores, principalmente dos jovens, mas também nos
veteranos.” (linhas 165 a 168).
“Acho que é prioritário sim, o campo cinéfilo, o campo de você ter uma
cultura cinematográfica e, em certo sentido, é até um avanço o que foi
proporcionado pelos cinéfilos.” (linhas 266 a 269).
“[...] então você me pergunta se os livros da Socine refletem o cinema
brasileiro? De certa maneira sim, porque são as pessoas que pesquisam
cinema no Brasil. Mas há diversas lacunas porque não existe nenhuma
instância propositiva em relação aos livros.” (linhas 62 a 66).
“Bom, eu acho que a Socine sendo uma Sociedade de Estudo do
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Cinema, quando a gente fala de ‘retomada’ da produção, é outro campo,
que é fazer cinema. São coisas distintas. Evidentemente, quando se
escreve, pensa cinema brasileiro, há sempre uma relação entre, mas
cinema sempre envolve uma produção muito grande toda essa parte de
produção” (linhas 112 a 117).
“A área de cinema estava forte, mas o que se tinha de pesquisa em
cinema no Brasil na época não era acadêmica. A maior parte das pessoas
não estava na universidade. Em meados dos anos 90, se tem toda uma
geração que está com mestrado, com doutorado e com uma demanda,
uma necessidade de apresentar trabalho, ir a congresso e a gente ficava
indo em congresso que não era da nossa área. Havia a sociedade de
pesquisadores do cinema brasileiro, mas eram pessoas mais idosas e
com o foco muito em cinema, muito fechado, era pesquisa histórica,
uma coisa muito restrita e com um perfil que não era da universidade,
estava difícil trabalhar” (linhas 204 a 214).
“[...] eles só faziam pesquisa de cinema brasileiro. Pesquisava-se uma
mesma coisa – cheirava a mofo” (linhas 297 a 298).
“[...] mas o foco da Socine é a produção cinematográfica, não só
brasileira, é mundial também.” (linhas 13 a 14).
“A crise dos anos 90, a retomada, tudo isso aí se refere à produção
cinematográfica e que é um campo.” (linhas 117 a 118).
“[...] no caso da produção do cinema brasileiro, o caso da Globo Filmes,
ela injeta dinheiro em poucos filmes, mas faz parcerias com produtoras e
isso, de certo modo, dá uma visibilidade – então tem muito filme que
entra em cartaz e consegue público graças a uma coisa chamada
crossmédia” (linhas 222 a 226).
“[...] eu não saberia te dizer se no desenrolar da atividade ela tenha
vínculos ou interferências no desenvolvimento das práticas
cinematográficas no Brasil.” (linhas 442 a 445).
“Quanto à questão de “como os livros da Socine refletem o cinema
brasileiro?”. Para dizer a verdade, não se tem um cálculo de quantos
artigos sobre cinema brasileiro têm nos livros da Socine, mas não há
dúvida nenhuma de que o cinema brasileiro tem uma presença muito
forte na pesquisa, se vê que cada vez mais têm livros sobre cinema
brasileiro sendo publicados.” (linhas 71 a 76).
-

“[...] depois, com o tempo, nós começamos a agrupar um pouco mais, ou
seja, por exemplo, se havia vários trabalhos sobre cinema brasileiro,
passamos a agrupá-los em dois ou três subitens, mas sem ser muito
específica, que caracteriza o congresso em si.” (linhas 120 a 124).
“Puxa, como a Socine foi aberta! Ela acolhe trabalhos sobre Ancine e
outras temáticas. Se isso faz parte da problemática maior do cinema
brasileiro, nós temos que estar prontos também a acolher um trabalho
que aparentemente seria menos acadêmico, mas eu poria isso entre
aspas, esse menos acadêmico, mas que não deixa de nos revelar aspectos
extremamente interessantes para o desenvolvimento da indústria
cinematográfica brasileira. Nesse sentido geral eu falaria dessas
questões.” (linhas 62 a 69).

Fonte: Elaborado pela autora.

Outro aspecto que se destaca é a percepção das lacunas e das necessidades, pois todos
os entrevistados afirmaram algum ponto em que a Socine precisa avançar, quer seja no
sentido político, estrutural, filosófico e de divulgação do que ela faz.
O depoimento de Machado Jr. (2012) é exemplar:
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Então, eu quero dizer que existe um campo interdisciplinar cujas fronteiras
não estão exatamente delimitadas e têm uma mobilidade, uma expansão a
olhos vistos. Faz parte da expansão do campo do cinema e audiovisual nos
últimos quinze anos, uma interlocução cada vez maior com campos diversos
como as Ciências Sociais, a História, a Antropologia, a Psicologia, a
Psicanálise, o Urbanismo, a Filosofia, a Estética, a História da Crítica, os
Fundamentos da Crítica. Eu diria que os diversos estudos presentes e
sistematizados na universidade; Letras, Literatura têm, empiricamente, um
desenvolvimento com ou sem a participação da Socine e, alguns deles
podem ser observados dentro da Socine.

Assim, dadas as dimensões do campo cinematográfico que abrangem tanto a produção
dos filmes e tudo que envolve ou depende essa produção, bem como os aspectos mais amplos
e que dizem respeito ao cinema, além de toda a abrangência que o conceito encerra. As
lacunas na pesquisa em cinema são percebidas e os sumários dos cadernos de resumos e dos
livros apresentam a percepção de autores, pareceristas e organizadores dos encontros e dos
livros que se esforçam em investigá-los. Mesmo assim, eles apontam lacunas que são, de certa
forma, urgentes e necessárias de serem pesquisadas, apontando muito trabalho à frente.
Conforme salienta Bernardet (2009), é preciso criar, no país, um consumo cultural que force a
produção cultural e, como acrescenta Catani (2002), necessário se faz ainda nos esforçamos
para compreender os embates existentes no campo a fim de ir equacionando-os.

4.6 A pesquisa de cinema brasileiro: “cheirava a mofo”

A Socine representava o anseio de uma nova geração de pesquisadores que, como foi
destacado anteriormente, via a necessidade de inovar a forma de fazer pesquisa em cinema.
Queriam levar a pesquisa para a universidade como forma de obter recursos financeiros para
realizá-las. Ressaltamos que no Brasil essa é quase a única forma de se fazer pesquisa.
Somente algumas universidades reúnem as condições para que se possa realizá-la de forma
adequada.
É o que destacou Fernão Ramos, em depoimento (2012):

A área de cinema estava forte, mas o que se tinha de pesquisa em cinema no
Brasil na época não era uma pesquisa acadêmica. A maior parte das pessoas
não estava dentro da universidade. Aí, em meados dos anos 90, tem-se uma
geração que estava com mestrado, com doutorado e com uma demanda, uma
necessidade de apresentar trabalho ir a congresso. Ficávamos indo em
congresso que não era da nossa área. Havia a sociedade de pesquisadores do
cinema brasileiro, mas eram pessoas mais idosas e com o foco muito fechado

155

em cinema, faziam pesquisa histórica, uma coisa muito restrita e com um
perfil que não era da universidade, estava difícil trabalhar.

Essa realidade de falta de espaço para debate em congresso de abrangência nacional
era comum a outras áreas e, portanto, não estava restrita ao cinema. Havia determinantes
estruturais e políticos que impediam ou dificultavam inovações. Para Xavier (2012), o
fenômeno de modernização conservadora instalado no país é uma engrenagem que carece ser
elucidada e combatida.
Incorporo a formulação de Mariarosaria Fabris (2013), em depoimento, já que ela
adensa a argumentação e, ao mesmo tempo, nos esclarece sobre a disponibilidade da Socine
em abrigar os temas emergentes:
Puxa, como a Socine foi aberta! Ela acolhe trabalhos sobre Ancine e outras
temáticas. Se isso faz parte da problemática maior do cinema brasileiro, nós
temos que estar prontos também a acolher um trabalho que aparentemente
seria menos acadêmico, mas eu poria isso entre aspas, esse menos
acadêmico, mas que não deixa de nos revelar aspectos extremamente
interessantes para o desenvolvimento da indústria cinematográfica brasileira.
Nesse sentido geral eu falaria destas questões.

A inclusão de temas novos na pesquisa é uma prerrogativa do campo científico e deve
ser defendido em todas as esferas. Ela é a que melhor reúne condições do trabalho coletivo.
Em depoimento Rubens Machado Jr. afirma

[...] vejo talvez a necessidade de criar canais de interlocução, mesmo que
tímidos, mas que estejam ativos para criar uma possibilidade de deságue, a
proposta é desaguar a nossa produção para o campo interessado, que muitas
vezes é o campo cinéfilo, o fã de cinema brasileiro, que frequenta mostras e
que não está na universidade necessariamente.

Frente a todo o exposto, cabe-nos observar que as pesquisas realizadas pelos membros
da Socine representam um esforço conjunto em compreender o campo cinematográfico em
construção no Brasil e eles realizam esse esforço, apesar de todas as dificuldades que
precisam vencer. Os dados revelaram transformações significativas, sobretudo na abrangência
dos temas tratados. Por sua vez, a produção de filmes também apresentou crescimento
constante no período analisado, embora velhos problemas na distribuição, na divulgação e na
exibição das películas brasileiras, permaneçam com assimetrias crônicas do mercado, como
observou Silva (2012). Os filmes lançados e o público para eles continuam baixos, apesar de
maior diversificação na produção e da maior qualidade dessa produção.
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Conforme Pommer (2003, p. 285), “Uma vez instalado no registro próprio ao cinema
de ficção o espectador já não se coloca a questão do verdadeiro ou falso com relação ao que o
filme lhe apresenta [...]”. Neste sentido, o cinema consegue objetivar sonhos, anseios e
angústias.
O panorama do cinema no país é material de permanente análise na Socine, como
elencamos na tabela 16. Os 380 trabalhos aprovados para apresentação no XVII encontro dão
mostras de que o fôlego continua. A permanência dos membros fundadores da Socine, sempre
atuantes, é inspiradora para encaminhar as demandas e os desafios que a sociedade possa
enfrentar, já que eles representam para a Socine o que Silva (2012) encontrou em pesquisa
sobre o mercado de filmes: “Essa diversidade dos lançamentos compartilhados entre
realizadores consagrados, novos e estreantes” é considerada positiva por ele.
Por fim, a análise pautou-se pela compreensão de que o trabalho realizado pela Socine
compreende um conjunto de ações que envolvem o uso de capital a conformação de um
habitus para compor o campo científico e cinematográfico. Para Catani (2011, p. 194-195),
“Nesse espaço relativamente autônomo, os intelectuais lutam pelo monopólio da produção
cultural legítima, de acordo com a posição ocupada no campo por cada ator, individual ou
coletivo.”. Para Autran (2012) existem os exemplos da dedicação ao cinema que torna-o uma
causa sempre renovada.
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CONCLUSÃO

Ao concluir a pesquisa “A Socine a produção do conhecimento em cinema brasileiro:
de 1996 a 2012”, a revisão de literatura sobre o assunto permite afirmar, a partir do que
analisamos nos dados, que os campos acadêmico e cinematográfico passam por crescimento
abrangente na contemporaneidade. Ramos e Miranda (2012, p. 12) ao ampliar e atualizar a
Enciclopédia do Cinema Brasileiro, afirmam: “Tivemos às vezes, a impressão de estarmos às
voltas com um novo livro. Isso demonstra que trabalhamos com um campo artístico atual e
movente, em plena atividade, que mobiliza um número amplo de profissionais [...]”.
Movimentação semelhante foi observada na década de 1950 por Catani (2012a) que afirma
haver uma efervescência naquele período.
Desde que iniciaram os encontros da Socine aprovaram 2.599 trabalhos para serem
apresentados e, desses, 650 foram publicados nos livros, sendo ainda incontáveis outras
publicações individuais e coletivas, em parcerias com número diverso de autores.
Percebemos, assim, que os campos acadêmico e cinematográfico se movem, e que esse
movimento é na direção da consolidação tanto da prática da pesquisa quanto da publicação
dela.
A indagação a respeito de como o campo do cinema é visto pela academia foi
perseguida nesta pesquisa. A partir dela, foi possível afirmar que há um distanciamento entre
os agentes que lidam com o cinema e os pesquisadores da temática, uma vez que as
participações e interações são pontuais e individualizadas. Para enfatizar nosso
posicionamento, recorremos ao que Machado Júnior afirmou em depoimento, para ele esse
distanciamento existe e é fruto, em parte, do distanciamento que em geral se criou em torno
da universidade. Contudo, para ele, diversos esforços são feitos na direção da aproximação e
que muitos mais devam ser tentados.
Cabe ainda recorrer ao trabalho de Xavier (2012, p. 13), que afirma: “A arte tem
outros critérios para definir suas respostas e sua oposição às conjunturas históricas.”. Há,
segundo o autor, correlação entre forma e conjuntura, ao que acrescenta: “Cada qual,
interrogando a sua própria condição na cultura e na política, repõe a inquietação sobre o
estatuto da arte e do intelectual nessa sociedade violenta e fraturada, seja no período da
administração militar, seja no atual presidencialismo de coalizão.” (XAVIER, 2012, p. 26). E
Martins (2013) afirma, o conceito sociedade está sendo revisitado e, reafirmada sua atualidade
na contemporaneidade.
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Nessa direção, afirmamos que o trabalho aponta em muitas direções, contudo, a mais
marcante delas é a de que a Socine possui tendência para a interação e acolhida do novo e é
um agente cujos pilares se baseiam na democratização do acesso aos bens culturais e,
consequentemente, permite a ampliação do capital cultural dos membros e da população. Isso
permite concluir a necessidade futura de maior interação da Socine em uma direção que
procure disseminar o conhecimento em todas as regiões do país. Tal trabalho necessitaria de
iniciativa que objetive tornar a sociedade mais conhecida e atuante internacionalmente. Já
vemos mostras de que esse tipo de interesse existe, pois, conforme França (2003, p. 208),
“[...] o cinema formula um mundo de visibilidade, repleto de imagens”. E Gonçalves (2004)
A pergunta quanto ao papel da Socine no processo de consolidação do campo
acadêmico no que se refere ao conhecimento produzido sobre o cinema e o audiovisual nos
levou a perceber que essa sociedade tem sido fundamental na criação de aporte teórico sobre o
campo, para a visibilidade do cinema, para a interação com órgãos governamentais que
cuidam do cinema etc. Ela apresenta solidez, uma vez que conta com dezesseis anos de
atuação com números sempre crescente. Concordamos, assim com o que afirma Arthur
Autran em prefácio do livro Cinema brasileiro:propostas para uma história, sobre a
importância que o pesquisador, cineasta e crítico Jean-Claude Bernardet dá ao cinema
brasileiro. Suas palavras vão de encontro à atuação da Socine. “Em um contexto como o do
Brasil contemporâneo, caracterizado pela rarefação da discussão crítica sobre a produção
artística, tal posição é da mais alta importância como resistência ao empobrecimento da vida
cultural.” (AUTRAN, 2009, p. 16).
Nos textos publicados nos anais, são selecionados para compor os livros, aqueles que
apresentem maior consistência teórico-metodológica, mas é também dado destaque a temas
ainda pouco explorados, em especial, em decorrência do período de administração militar do
país, mas não só por esse motivo, já que no Brasil se filma, critica, exibe, censura muito mais
e, sobretudo, por influências impositivas baseadas em questões ideológicas, mas também
pelas imposições mercadológicas que afetam o cinema e a pesquisa acadêmica. É nesse
espectro que um agente como a Socine tem sua importância justificada.
Outro ponto que destacamos foi o espaço destinado ao cinema brasileiro nos encontros
e também nas publicações da Socine. Os dados estatísticos das pesquisas e publicações sobre
o cinema brasileiro evidenciam seu crescimento contínuo. A partir dos depoimentos dos
organizadores dos livros constatamos que estão atentos ao trabalho dos pesquisadores no
contexto do objeto que investigam, além de compreenderem os aspectos estratégicos para a
democratização da cultura.
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Na elaboração deste trabalho estivemos atentos a algumas advertências feitas na banca
de qualificação, das quais destacamos duas que foram, na medida do possível, perseguidas: a
primeira diz respeito a não repetir dois erros recorrentes na literatura sobre a questão, quais
sejam, o desprezo pela TV e pelo cinema comercial e, a segunda, o cuidado para não deixar o
gosto pela área interferir nas análises.
A leitura atenta dos textos contidos nos livros e revistas permitiu perceber a
abrangência do que é entendido como cinema e, dessa observação, procuramos incluir pontos
de vistas variados. O fortalecimento do documentário, por exemplo, que aparece no mercado
produtor, está refletido nas publicações da Socine, fato que aponta para as dificuldades no
mercado exibidor. Em geral, todas as publicações apresentam pontos em que o campo
cinematográfico tem questões a serem superadas, sendo a hegemonia do filme norte
americano o mais criticado, havendo defesas de que o mercado se abra aos filmes de outros
países a fim de que ocorra maior intercâmbio cultural e artístico.
A revisão do material estudado permite afirmar também que, em relação à produção
em geral, e que afeta o cinema ocorre no país: o fenômeno da triangulação de forças. De um
lado existem as determinantes externas que influenciam e em muitos casos decidem como
serão estabelecidas prioridades da produção; de outro, há a posição em que forças e tensões
internas, criadas e mantidas pelos embates entre conservadores e progressistas disputam o
poder de decisão e de atuação. Outra vertente representada pelo que em geral é chamado de
sociedade civil organizada, mas não só ela, não é atendido em qualquer decisão por ter sido
definida considerando apenas as duas correntes majoritárias em termos de poder.
Tentamos destacar que os aspectos de conflitos, concorrência, tensões que ocorrem no
cotidiano dos atores sociais são constitutivos de cada campo por serem recorrentes em cada
espaço social, devido à configuração das relações sociais estabelecidas no campo. Embora
ocorram, elas são superadas prevalecendo como medida de avaliação da validade ou não do
pertencimento à associação que os representa. Para Autran (2008) o pensamento industrial
cinematográfico se temporaliza. Esse sentimento se encontra em constante tensão, já que os
limites circunscritos precisam ser readaptados sempre. As formas de dominação social e
cultural vão se alterando e ampliando as exigências também.
Conforme Sousa Filho (2005), na argumentação de que o cinema que temos é fruto
cultural direto da nossa situação – adaptativa aos interesses –, o que faz com que ele dependa
diretamente de grupos sociais em ascensão. Como a análise se pauta no fato de que as
relações sociais se dão em um campo que se reestrutura o tempo todo, as situações de
concorrência e disputas estão presentes devendo ser por eles administradas.
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Esta pesquisa procurou, sem a pretensão de esgotar as possibilidades, analisar o que
faz a Socine em benefício da produção do conhecimento sobre cinema e audiovisual no
Brasil. A ciência tenta estabelecer a conexão entre lutas e conquistas coletivas bem como as
estratégias mais acertadas que levam a vitórias maiores ou menores. A Socine como todo
agente coletivo está sendo instituída em um contexto dinâmico em que se inserem todos os
agentes sociais coletivos.
Como o campo acadêmico se constitui em uma profusão de forças e tensões, as
opiniões sobre esse movimento – para onde vamos, quais caminhos nos levam para tal
objetivo – são de nosso interesse. A este respeito, os organizadores ouvidos deram pistas de
que desejam o crescimento da Socine, sendo que os meios para que a expansão ocorra são
apontados, quais sejam: ampliação e consolidação da graduação em cinema, prioridade da
qualidade acadêmica dos trabalhos aprovados para apresentação nos encontros e publicações,
ampliação da interdisciplinaridade com outras áreas e a abrangência da interlocução com
atores que não estão na universidade são citadas.
No espaço no qual se insere a Socine, aqui compreendido na perspectiva de campo, há
sempre um jogo concorrencial que é ao mesmo tempo interno e externo. No limite, a aposta
que os membros fazem é de resolução das divergências entre eles – o que nem sempre é
conseguido. Em situações dessa monta, ocorrem rompimentos às vezes contornáveis e em
outras não. De modo geral, todos se esforçam para manter certa unidade, embora ocorram
perdas e ganhos de posições em geral, havendo o esforço dos membros – especialmente os
que enxergam prospectivamente – para ampliar os domínios da entidade. Eles estão dispostos,
cada um a seu modo e com os diferentes tipos de capitais a que podem recorrer para, por
exemplo, realizar pressão e ampliar as conquistas, demarcações geográficas, políticas, sociais,
cientificas, entre outras.
A disposição conciliadora interna aliada à capacidade propositiva externa dá ao agente
coletivo a inclinação para consolidar o crescimento já que a adesão de novos membros estará
elevada, é o que se verifica na Socine. Caso não ocorra essa articulação entre forças internas –
disputas pelo melhor lugar – com as demandas que vem dos demais campos – a colocação do
agente frente aos demais que também são concorrentes, o agente é enfraquecido. Há exemplos
da deterioração ocorrendo às vezes na moral, na ética, ou também social e política. Martins
(2002) defendendo a noção de prática afirma ser fundamental a visão de conjunto.
No cenário de produção cultural, a Socine ganha destaque, uma vez que organiza
estudos e pesquisas sobre o cinema e o audiovisual no país e, em função desse trabalho, foi
tomada como objeto na presente tese. Nosso objetivo foi mapear essa produção e destacar os
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temas que eles investigam. Esperamos ter contribuído para o debate a respeito da cultura já
que o cinema e o audiovisual a apresenta e a representa para um conjunto abrangente de
estratos da sociedade.
É nas formas de lutas isoladas ou combinadas que as ações se concretizam ou se
iniciam. A força do cinema no país tem crescido em presença dos filmes como em atuação
dos pesquisadores que o investiga. O cinema está sendo consolidado como bem simbólico e
tem pela frente questões herdadas a equacionar, como afirma Vasconcelos (2005) nossas
heranças precisam antes ser compreendidas.
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