UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE

JOICE APARECIDA MARTINS ROCHA

A CRÍTICA DE CINEMA NA ERA DIGITAL
Uma análise comparativa das críticas do filme Mank, de David Fincher,
nos veículos que já nasceram no universo digital em contraponto aos
tradicionais

SÃO PAULO
2021

2

JOICE APARECIDA MARTINS ROCHA

A CRÍTICA DE CINEMA NA ERA DIGITAL
Uma análise comparativa das críticas do filme Mank, de David Fincher,
nos veículos que já nasceram no universo digital em contraponto aos
tradicionais

Monografia apresentada ao Centro de Comunicação e
Letras da Universidade Presbiteriana Mackenzie como
requisito parcial à obtenção do grau de Bacharel em
Jornalismo
Orientador: Prof. Dr. Hugo de Almeida Harris

SÃO PAULO
2021

3

Este Trabalho de Conclusão de Curso não reflete a opinião da Universidade
Presbiteriana Mackenzie. Seu conteúdo e abordagem são de total responsabilidade
de seu autor.

4

AGRADECIMENTOS

Agradeço, primeiramente, a Deus que, com toda a sua graça e extrema bondade,
possibilitou a realização de mais essa etapa da minha vida.

Agradeço aos meus pais, Maria e Gilmar e, em especial, à minha mãe, que sempre
dedicou a sua vida aos filhos e nunca mediu esforços para me incentivar nos estudos.

A todos os professores que já passaram pela minha vida acadêmica, com especial
carinho às professoras Sônia e Daisy, as quais marcaram profundamente a minha
trajetória com os seus ensinamentos.

Ao PROUNI, que com a bolsa integral possibilitou que eu realizasse esse sonho tão
almejado por mim e pela minha família.

Por fim, desejo agradecer ao meu orientador Hugo Harris pela paciência, fé e
dedicação ímpar a esse trabalho e também gostaria de citar a professora Denise
Paiero, que colaborou para a concepção do Trabalho durante a matéria de Projetos
do Jornalismo.

5

RESUMO

No ambiente digital, a crítica cinematográfica está presente tanto em veículos que já
surgiram na internet quanto naqueles que migraram posteriormente para esse
ambiente. Os dois tipos possuem as suas particularidades. Nesse contexto, surgiu o
seguinte problema de pesquisa: é possível encontrar semelhanças entre a crítica
realizada nos veículos advindos do impresso e os já surgidos no meio digital a fim de
fornecer subsídios para a prática da crítica na atualidade? A presente pesquisa teve
como objeto de estudo algumas críticas do filme Mank publicadas em quatro veículos
distintos, Folha de S. Paulo e Estadão, os quais representam a mídia tradicional
impressa, e Omelete e Cinema em Cena, veículos que já foram criados no meio digital.
A partir dessa premissa, o objetivo principal da pesquisa foi estudar a diferença entre
a crítica tradicional e a que já nasce no mundo digital. Além disso, foram objetivos
secundários realizar um panorama histórico da profissão de crítico e da crítica
cinematográfica, identificar as principais mudanças ao longo dos anos, comparar os
textos estudados e analisar o poder da interatividade. Por fim, destaca-se que, como
pressupostos teóricos, foram utilizados os pensamentos de Piza (2010), Braga (2013),
Gomes (2006), Heffner (2011), Caleiro (2011), Silva (2019), Correia e Tápia (2016) e
Prysthon (2013).

Palavras-chave: Crítica cinematográfica. Mank. Jornalismo Digital.
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ABSTRACT

In the digital environment, film criticism is present both in vehicles that have already
appeared on the internet and in those that subsequently migrated to this environment.
Both types have their particularities. In this context, the following research problem
arose: it is possible to find similarities between the criticism carried out in the vehicles
coming from the printed form and those that have already appeared in the digital
medium in order to provide subsidies for the practice of criticism today? The present
research had as object of study some criticism of the film Mank published in four
different vehicles, Folha de S. Paulo and Estadão, which represent the traditional
printed media, and Omelete and Cinema em Cena, vehicles that have already been
created in the digital environment. Based on this premise, the main objective of this
research was to study the difference between traditional criticism and that which is
already born in the digital world. In addition, secondary objectives were to provide a
historical overview of the profession of criticism and film criticism, to identify the main
changes over the years, to compare the texts studied and to analyze the power of
interactivity. Finally, it is highlighted that, as theoretical assumptions, the thoughts of
Piza (2010), Braga (2013), Gomes (2006), Heffner (2011), Caleiro (2011), Silva (2019),
Correia and Tápia (2016) and Prysthon (2013).
Keywords: Film criticism. Mank. Digital Journalism.
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1

INTRODUÇÃO

Esta pesquisa apresenta uma reflexão sobre a crítica cinematográfica nos
meios digitais, buscando demonstrar como um portal de crítica advindo do impresso
e outro surgido já no ambiente digital exercem, independentemente, o seu papel
diante da fragmentação da crítica em diferentes plataformas na internet.
A crítica cinematográfica consiste em um gênero textual com alto poder
persuasivo, que tem como finalidade avaliar um produto audiovisual utilizando
argumentos embasados no conhecimento técnico e no repertório que o autor tem
sobre o tema. (CARVALHO, 2014)
Segundo Braga (2013), a função do profissional surge praticamente ao
mesmo tempo que o cinema, pois a crítica de arte já remonta desde a Grécia Antiga.
Physton (2013) acrescenta que, depois de muito tempo estabelecida no meio
impresso, a crítica cinematográfica sofreu um grande impacto com a internet, o que
ocasionou em uma reconfiguração para uma mudança não somente de plataforma,
mas, também, na forma como o seu público consome essas avaliações
cinematográficas. No Brasil, o setor de cinema está em pleno crescimento com um
aumento de 7,9% de público no ano de 2019 em relação a 2018. A expansão ocorreu
após uma retração no setor iniciada em 2016, que interrompeu uma ascensão sofrida
desde o ano de 2009, como mostra o Informe Anual de 2019 da Distribuição em Salas
realizado pela Ancine. O aumento no número de espectadores nas salas de cinema
demonstra o crescimento de uma demanda por possíveis serviços que atendam essa
significativa parcela da população, sendo a crítica um deles.
Como objeto de estudo são analisadas quatro críticas do filme Mank
publicadas nos sites de quatro veículos. Dois deles representam a mídia tradicional,
que surgiu no meio impresso, mas hoje também tem presença no digital: a Folha de
S. Paulo que, no ano passado, teve mais de 266 mil acessos, e o Estado de S. Paulo,
na terceira posição, com mais de 150 mil acessos em 2020, de acordo com pesquisa
do Instituto Verificador de Comunicação de 2020. Os outros dois veículos são o
Omelete e o Cinema em Cena, ambos bem estabelecidos no ambiente digital desde
a sua fundação e que serve de contraponto com também duas críticas do mesmo
filme.
O portal Omelete foi criado em 2000 por Erico Bordo e Marcelo Forlani. “No
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início, seu conteúdo era voltado para fãs de quadrinhos. Atualmente, a cobertura do
Omelete abrange diversos temas da cultura pop, buscando pautas no cinema, na
música, na televisão, em games, além, claro, dos quadrinhos”. (SOUZA, 2014, p. 33).
Hoje, o Omelete firma-se como um dos maiores do ramo acumulando milhares de
seguidores pelas redes sociais: no Facebook, possui mais de 2,4 milhões de
seguidores; no Youtube, mais de 2,5 milhões; no Instagram, mais de 1,3 milhão; e no
Twitter, 1,4 milhão1.
O Cinema em Cena é considerado um pioneiro na crítica de cinema no
ambiente digital brasileiro. O crítico Pablo Villaça foi o responsável pela criação do
portal e permanece na função até hoje. Ao contrário do Omelete, possui uma proposta
mais independente com uma valorização de textos mais aprofundados. (CINEMA EM
CENA, WEB). Seu número de seguidores é bem mais tímido do que o do Omelete.
No Facebook, acumula 46.864; no Twitter, 63.610; e no Instagram, 8.149 seguidores.2
Ademais, para tentar compreender melhor esse gênero textual jornalístico
como parte do jornalismo cultural e refletir sobre a função do crítico de cinema, são
utilizados os estudos de Campos (2019) com Gorki e a engenharia da alma: O herói
positivo e o Novo Homem Soviético em A mãe, Gomes (2006) com Crítica de cinema:
história e influência sobre o leitor, Severo (2010) com Ainda há lugar para a crítica de
cinema?, Cerqueira (2015) com Terra de Ninguém: a crítica cinematográfica na
internet, Anchieta (2007) com Jornalismo cultural: por uma formação que produza o
encontro da clareza do jornalismo com a densidade e complexidade da cultura,
Gomes (2009) com Jornalismo Cultural, Paniago (2008) com Um Retrato Interior: o
gênero perfil nas revistas The New Yorker e Realidade e com Piza (2010) com
Jornalismo Cultural.
Para compreender as particularidades da crítica cinematográfica brasileira do
passado e atual, é feito um breve estudo baseado no artigo publicado na edição de
número 53 da revista Filme Cultura e de autoria do pesquisador Hernani Heffner
(2011), Caleiro (2011) em seu artigo “A crítica de cinema como agente historiográfico
e a história canônica do cinema brasileiro” e Carvalho (2014) com “A crítica
cinematográfica sob a perspectiva dos gêneros jornalísticos: o caso Walter da
Silveira”. Como complemento também são usados os livros “Trajetória da crítica de
cinema no Brasil”, organizado por Paulo Henrique Silva (2019), e “Cinematographos:
1
2

Levantamento feito pela autora Joice Aparecida Martins Rocha em 21 de março de 2021.
Levantamento feito pela autora Joice Aparecida Martins Rocha em 21 de março de 2021.
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Antologia da Crítica cinematográfica”, organizado por Donny Correia e Marcelo Tápia
(2016).
A fim de realizar uma análise mais apurada é discutida a história e algumas
particularidades da crítica cinematográfica no meio digital, amparada nos autores
Carvalho (2016) com o artigo Movync: Uma Rede Social Para Cinema, Campos (2015)
com Entenda melhor, a tarefa do crítico e uma breve história da crítica de cinema no
Brasil e Braga (2013) com A crítica jornalística de cinema na internet: um dispositivo
em transformação e Prysthon (2013) com Transformações da crítica diante da
cibercinefilia.
Sendo assim, torna-se problema de pesquisa o seguinte questionamento: É
possível encontrar semelhanças entre a crítica realizada nos veículos provenientes do
impresso e os já surgidos no meio digital a fim de fornecer subsídios para a prática da
crítica na atualidade?
Ou seja, o principal objetivo dessa pesquisa é estudar a diferença entre a
crítica tradicional e a que já nasce no mundo digital.
São objetivos secundários da pesquisa:
● Traçar um panorama histórico do exercício da função de crítico e da crítica
cinematográfica;
● Identificar as principais mudanças que foram realizadas ou não ao longo dos
anos e que culminaram na forma de se fazer crítica atualmente;
● Comparar os textos analisados;
● Analisar o poder da interatividade no exercício da crítica na atualidade.
A escolha desse tema torna-se necessária, principalmente, por se tratar de
uma área que ainda tem um grande potencial para ser explorado. De acordo com
Caleiro (2011, p. 06), “a história da crítica cinematográfica brasileira tem sido escrita
de forma ainda mais insuficiente – e fragmentária – do que a da própria atividade
cinematográfica”.
Ademais, há uma necessidade de reafirmar a importância do pensamento
crítico na prática jornalística frente a um cenário cada vez mais contrário a esse tipo
de jornalismo. Em matéria de 27 de fevereiro de 2020, com o título “Redação da revista
Cahiers du Cinéma se demite em massa”, o jornal O Globo noticiou que, depois de ter
sido vendida para outros acionistas, os jornalistas foram orientados a abrandar o tom
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das críticas. E então, como forma de protesto, os críticos da Cahiers - considerada o
principal veículo de crítica cinematográfica do mundo - pediram demissão em massa
por não concordarem com os novos rumos que a revista teria que tomar.
O crescimento da mídia digital também faz com que seja importante estudar
quais são os fenômenos que caracterizam e diferenciam essa nova forma de escrever
críticas para a internet, seja dos veículos tradicionais e já há décadas estabelecidos,
seja dos que surgiram no ambiente digital. Segundo Braga (2013), quando mudamos
do cenário das mídias tradicionais para o ambiente da internet, a natureza da crítica
jornalística e a do crítico está sujeita às interferências das lógicas comunicacionais
que configuram tal ambiente midiático.
Combinado a esse crescimento da internet surgiram também os serviços de
streaming, que mudaram a forma como consumimos conteúdo. De acordo com
pesquisa elaborada pela Toluna em 2019, nove em cada 10 brasileiros utilizam algum
serviço de streaming.
O procedimento adotado para a realização do vigente trabalho é o da pesquisa
bibliográfica, na qual utilizará livros, revistas, jornais e artigos publicados para
embasar o estudo da história e da definição da crítica cinematográfica no Brasil e no
mundo. Também é dada uma abordagem de análise do conteúdo em quatro críticas
publicadas sobre um mesmo filme – Mank – nos portais da Folha de S. Paulo, do
Estado de S. Paulo, do Omelete e do Cinema em Cena por motivo de comparação e
estudo. São analisados aspectos como referência a outras obras e produções dentro
do texto, informações complementares, interatividade, elogios exagerados, utilização
de trechos do filme e de situações comuns ao leitor, palavras e expressões de
destaque e a argumentação com um todo.

2

A CRÍTICA DE CINEMA E O JORNALISMO CULTURAL

2.1 A CRÍTICA CINEMATOGRÁFICA E A IMPORTÂNCIA DO CRÍTICO COMO
FORMADOR DE OPINIÃO

A crítica iniciou-se através da análise da literatura e evoluiu para outras artes.
A crítica de cinema surgiu apenas no século XIX com a criação dessa tecnologia por
Auguste e Louis Lumière. Segundo French (1998, apud BRAGA, 2013), a primeira
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crítica cinematográfica pertence a Maxim Gorky3, que publicou no pequeno jornal
Nizhegorodski Listok a sua experiência ao ter assistido ao filme dos irmãos Lumière,
Um trem chega à estação.
Campos (2019) resgata esse momento relatando que ele aconteceu nas
cidades de Moscou e São Petersburgo apenas quatro meses depois da invenção dos
irmãos Lumière e que uma plateia admirada conferia o invento. Entre as pessoas
estava o escritor Maxim Gorky,
Ontem eu estava em um reino de sombras. Quão amedrontador era estar lá,
se vocês soubessem! [...] Um trem aparece na tela. Ele acelera como uma
flecha em sua direção – cuidado! É como se ele estivesse prestes a adentrar
a escuridão onde você está sentado e reduzi-lo a um desfigurado saco de
pele, repleto de carne esmagada e ossos fragmentados, e destruir este salão
e este prédio, tão cheio de vinho, mulheres, música e vícios, e transformá-lo
em fragmentos e pó. Mas isto, também, é meramente um trem de sombras.
(KENEZ, 2001, p.11 apud CAMPOS, 2019, p. 18)

Apesar de French (1998 apud BRAGA, 2013) afirmar que a primeira crítica
cinematográfica é da autoria de Gorky, Jerry Roberts (2010) relata que, em 1896, foi
publicada a primeira crítica no jornal The New York Times sobre a primeira exibição
pública de um filme. O filme, que não foi identificado por Roberts, “incluía imagens de
garotas dançando, surfando na praia e comediantes em uma luta de boxe” (2010, p.
21) e foi exibido no Koster and Bial’s Music Hall, em Nova Iorque. O autor da crítica,
que não assinou o texto, concluiu que as imagens do filme “foram todas
maravilhosamente reais e singularmente emocionantes”.
As primeiras críticas – entre o final do século XIX e início do XX – eram, na
verdade, “uma mistura de reportagem que descrevia o evento em termos factuais e
de resenha que aconselhava o leitor sobre o valor do filme” (GOMES, 2006, p.2). De
acordo com Braga (2013), os textos foram se desenvolvendo e tornando-se mais
analíticos à medida que mais filmes eram lançados e, consecutivamente, era notada
a importância do cinema além de uma ferramenta de entretenimento.
Com o reconhecimento do cinema como arte pelos acadêmicos, a crítica será
aprimorada bebendo de outras disciplinas, sobretudo humanísticas em meados do
século XX. Abordagens místicas, psicanalíticas, marxistas e estruturalistas servirão
de enfoque para o crítico na hora de analisar o filme e serão utilizadas no período pós3

Escritor russo de romances e peças de teatro nascido em 1868, cuja obra A mãe tornou-se um símbolo da
literatura soviética, sendo reconhecido pela Academia Comunista como “escritor proletário”
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Segunda Guerra em periódicos sobre cinema, quando ele já era reconhecido como
arte.
Na França, foram lançadas as revistas Cahiers du cinéma, Positif e
Cinéthiqueque, enquanto na Inglaterra, as inglesas Screen, Sequence, Sight and
sound, Movie destacaram-se. Nos Estados Unidos, os periódicos Film quartely, Film
culture e Artforum entraram para a história (GOMES, 2006). Muitas até hoje existem
e são consideradas referência na área como a Screen, a Sight and sound e a Cahiers
du cinéma (BRAGA, 2013).
O período pós-Segunda Guerra foi muito rico para a experimentação no
cinema através de realizadores como Roberto Rossellini, Federico Fellini, François
Truffaut, Jean Luc Godard, Akira Kurosawa e Stanley Kubrick. Toda essa
efervescência também se refletiu nos textos críticos (BRAGA, 2013). Esse período da
crítica foi classificado por David Bordwell como “crítica explicativa”, na qual o principal
objetivo é buscar os significados implícitos dos filmes. (apud BRAGA, 2013)
A partir da década de 1950, com o surgimento de revistas especializadas,
como a Cahiers du cinéma, a crítica se viu desafiada pelas inovações
narrativas do cinema e passou, além de avaliar e analisar, a também explicar
as obras. Diante dessa trajetória, observamos que a crítica cinematográfica,
ao longo do tempo, se adaptou às demandas de cada época. (p. 59)

Entretanto, as críticas mais analíticas nunca foram uma unanimidade. O
público das revistas e jornais mais populares, por exemplo, apreciavam críticas
rápidas e focadas nas novidades da sétima arte (GOMES, 2006). Portanto, segundo
Braga (2013), com o objetivo de comunicar-se de forma direta com o seu público-alvo
surgiram diferentes tipos de crítica: a jornalística da grande imprensa, a especializada
das revistas de cinema e a acadêmica dos intelectuais.
Segundo Severo (2010), o papel do crítico de cinema pode ir além de informar
o leitor sobre os filmes, dizendo se vale a pena ou não gastar dinheiro para assistir a
um determinado longa. A crítica pode situar a obra em um contexto histórico e apontar
novos rumos para a indústria cinematográfica, tornando-se um texto mais analítico,
teórico e reflexivo. Cerqueira (2015) vai além ao afirmar que “sem crítica, não há a
possibilidade de um cinema forte” (p. 18).
De acordo com Carvalho (2014), o crítico possui a função de educar o leitor
sobre como ele deve ver uma obra de arte, “já que possui mais experiência na área e
conhecimentos acumulados [...], portanto será capaz de alertar o leitor para aspectos
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que julgar importantes num filme” (p. 2). Ademais, o texto crítico torna claro os signos
de um filme que poderiam estar abstratos para o público, esclarecendo o
entendimento da obra (CARMONA apud CERQUEIRA, 2015).
O crítico também exerce uma força persuasiva que acaba influenciando os
leitores na forma como eles irão enxergar determinado filme. Segundo Gomes (2006,
p. 02), entretanto, “esta ‘influência’ ou ‘condicionamento’ não transforma o leitor num
mero boneco articulado e passivo, mas situa-o numa perspectiva de ‘entre lugares’,
entre a emancipação e o condicionamento”.
De acordo com Martine Joly, essa influência sobre o leitor começa na própria
evocação de parte do enredo fílmico, o qual trata-se de um recurso comumente
utilizado no começo da maioria dos textos e é uma peça fundamental de persuasão,
que já convida o leitor a assistir ou não ao filme e criar um tipo de identificação ou não
com a história do longa e a sua própria realidade (apud GOMES, 2006). O crítico “deve
envolver o leitor pelo discurso, destacar as qualidades ou defeitos do filme que, a seu
juízo, devam causar grande impacto junto ao público” (p. 2). Além disso, segundo
Bordwell, o profissional utiliza cenas ou sequências do filme analisado para ilustrar o
seu ponto de vista no texto com função retórica-argumentativa que, em geral, possui
uma estrutura básica composta por alguns elementos que não precisam seguir
necessariamente uma ordem (apud GOMES, 2006).
Uma sinopse condensada, destacando os momentos mais intensos, porém
sem revelar o final do filme; um corpo de informações sobre o filme (gênero,
origem, diretor ou estrelas, anedotas sobre a produção ou a recepção); uma
série de argumentos abreviados e um juízo a modo de resumo (bom/mau,
boa tentativa/pretencioso desastre, de uma a quatro estrelas, escala de um a
dez) ou uma recomendação (polegar para cima/polegar para baixo, veja/nem
se aproxime) (p. 3).

Nas últimas décadas, a crítica cinematográfica expandiu-se através de cursos
superiores e livres sobre o tema e a profissão e, também, com o aumento de
publicações impressas e digitais populares sobre o assunto. (GOMES, 2006)

2.2 A CRÍTICA COMO PARTE DO JORNALISMO CULTURAL

De acordo com Gomes (2009), o jornalismo cultural é uma extensão do
jornalismo e possui a função de informar e opinar a produção e circulação dos bens
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culturais presentes na sociedade, tornando-os mais acessíveis ao público. A sua
origem, segundo Burke, remonta historicamente ao fim do século XVII. Os dois
primeiros registros que se tem conhecimento de uma cobertura de obras culturais são
de 1665 e 1684 nos jornais The Transactions of the Royal Society of London e News
of Republic of Letters, respectivamente (apud ANCHIETA, 2007). “Ambos faziam
cobertura das obras literárias e artísticas, além de relatarem as novidades sociais” (p.
1).
Um marco importante de seus princípios foi no ano de 1711, quando Richard
Steele e Joseph Addison, dois ensaístas ingleses, fundaram a revista The Spectator,
com o objetivo de levar as discussões filosóficas para ambientes comuns como
clubes, assembleias e casas de café e chá. (PIZA, 2010)
A revista falava de tudo – livros, óperas, costumes, festivais de música e
teatro, política – num tom de conversação espirituosa, culta sem ser formal,
reflexiva sem ser inacessível, apostando num fraseado charmoso e irônico
que faria o futuro grã-mestre da crítica, Samuel Johnson, sentenciar: “Quem
quiser atingir um nível inglês deve dedicar seus dias e suas noites a ler esses
volumes” (p. 12).

Segundo o autor, a The Spectator faz parte da era de ouro do jornalismo
europeu, sendo tão influente na modernidade “quanto as revoluções políticas, as
descobertas científicas, a educação liberal ou o romance realista” (p. 13). Também
parte dessa época dourada, Dr. Johnson é considerado o primeiro grande crítico
cultural. Resenhava livros e textos em prosa e poesia de contemporâneos e grandes
nomes da literatura inglesa como Shakespeare.
No Brasil, o jornalismo cultural tornou-se influente apenas no final do século
XIX, com o escritor Machado de Assis, o qual, antes de publicar clássicos como Dom
Casmurro e Memórias Póstumas de Brás Cubas, trabalhou como crítico de teatro e
polemista literário, e José Veríssimo. Nessa mesma época, porém, o jornalismo
começou a modificar-se mundialmente e, consequentemente, o cultural, que agora
precisava lidar com ideias e realidades, não apenas com formas e fantasias (PIZA,
2010).
Até a virada do século XX, o jornalismo era feito de escasso noticiário, muito
articulismo político e o debate sobre livros e artes. Mas a modernização da
sociedade transformou também a imprensa: o jornalismo moderno passou a
dar mais importância para a reportagem, para o relato de fatos, não raro
sensacionalista, e começou a se profissionalizar. Repórteres de política e
polícia, passaram a ser os mais importantes dentro das redações. O
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jornalismo cultura, também “esquentou”: descobriu a reportagem e a
entrevista, além de uma crítica de arte mais breve e participante (p. 18-19).

No século XX, mais precisamente em 21 de fevereiro de 1925, foi às bancas
a primeira edição da revista The New Yorker, fundada por Harold Ross, e logo tornouse uma referência de classe, criatividade e humor mundial (PANIAGO, 2008). Ela foi
responsável por revelar grandes escritores e críticos, tais como Edmund Wilson,
Dorothy Parker e Alexander Woollcott, E.b. White e A.J. Liebling. Também foi
responsável pela consolidação e popularização do jornalismo literário, principalmente
com a reportagem Hiroshima escrita por John Hersey (PIZA, 2010).
A década de 1920 foi importante também no jornalismo cultural brasileiro.
Tratou-se da época em que ele ganhou contornos mais definidos com os grandes
nomes da Semana de Arte Moderna de 1922, Mário e Oswald de Andrade, e também
com a revista O Cruzeiro, a qual contou com a colaboração de nomes como Vinícius
de Moraes e Rachel de Queiroz. Todos eles demonstraram bem a forte associação
que esse tipo de jornalismo sempre teve com a literatura em solo brasileiro e se
materializou, principalmente, através das crônicas. (ANCHIETA, 2007)
Com um passado de forte influência e impacto social, o jornalismo cultural
atual passa por uma crise, segundo Piza (2010). Essa crise deve-se às mudanças na
forma de consumir arte, principalmente, a partir da metade do século XX com a
popularização do uso da televisão que, somado ao rádio e às revistas culturais, serviu
para ampliar a chamada “indústria cultural”.
Segundo Walter Benjamin, a arte em tempos industriais perdeu a sua aura,
transformando-se apenas em produto para consumo e não mais teria o seu caráter
puramente reflexivo (apud Piza, 2010). Para Piza (2010), a imprensa não tem
conseguido realizar o papel ímpar que poderia desempenhar diante dessa crise, onde
deveria usar o “senso crítico, da avaliação de cada obra cultural e das tendências que
o mercado valoriza por seus interesses, e o dever de olhar para as induções
simbólicas e morais que o cidadão recebe (p.46).” Uma das razões para esse
insucesso, segundo o autor, é a utilização das oposições ou dicotomias fáceis. Um
exemplo é a oposição entre um filme de arte e um com a função de entreter, e se esse
último poderia ser classificado ou não como cultura. Ao invés disso, é necessário
pensar de forma mais ampla e entender a multiplicidade de produtos que a cultura
pode envolver e os diferentes públicos aos quais pode ser destinado sem ser
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simplório.
Outro problema, e de natureza mais ampla, é a forma como a grande imprensa
brasileira enxerga o jornalismo cultural: como algo secundário. Apesar disso, o
jornalismo cultural desempenha um papel de extrema importância na sociedade, pois,
segundo Piza (2010), a cultura está presente em praticamente tudo e há uma riqueza
de temas e implicações que podem ser trabalhados e que se conectam com as demais
áreas.
Segundo Gomes (2009), existem dois tipos de gêneros textuais jornalísticos
que são utilizados no jornalismo cultural: o informativo, que prioriza contar ao leitor o
que ele não sabe, e o opinativo, no qual a ênfase está em apresentar a opinião do
crítico sobre uma obra ou evento cultural.
Esta divisão ajuda a entender a diferença entre resenha e crítica. A resenha
enquadra-se no gênero informativo e o texto apresenta os principais pontos de
interesse de uma obra, contendo breves avaliações ou não. Em contrapartida, a crítica
enquadra-se no gênero opinativo e o texto faz uma análise ampla e embasada de um
produto ou evento cultural. O objetivo principal da crítica é expressar a opinião do
escritor.
A palavra crítica origina-se do grego Kritiké, que significa a arte de julgar
(JAPIASSÚ; MARCONDES, 2001). De acordo com Braga (2013), os primeiros
registros de crítica que se tem conhecimento provém da Grécia, com os comentários
de Aristófanes em “As rãs” sobre os estilos de argumentação de Ésquilo e Eurípedes,
sendo, portanto, considerado o precursor. Posteriormente, Platão teve um papel
decisivo ao marcar o nascimento da crítica literária e elaborar teorias para a prática.
Teorias essas que foram posteriormente desenvolvidas por Aristóteles em “A poética”,
onde estabelecia regras sobre o que considerava bom ou ruim em uma obra de arte
textual e que os escritores deveriam seguir.
A crítica cinematográfica faz parte de uma área nobre do jornalismo cultural,
segundo Gomes (2009). Portanto, de acordo com Carvalho (2014: 2), “é preciso tratála como prática do fazer jornalístico em que a opinião não é categoria única na unidade
textual, mas trabalha em conjunto com o caráter informativo do texto”.
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A HISTÓRIA E EVOLUÇÃO DA CRÍTICA CINEMATOGRÁFICA BRASILEIRA

Quando ainda era capital do Brasil, o Rio de Janeiro foi responsável por
receber as primeiras sessões de cinema do país em 8 de julho de 1896. Segundo
Hernani Heffner, em entrevista ao portal Veja4, o evento foi organizado pelo belga
Henri Paillie na Rua do Ouvidor com o objetivo de faturar dinheiro com a elite carioca.
A primeira sala fixa só seria inaugurada em 1897 por Pascoal Segreto e José Roberto
Cunha Salles (LUSVARGHI, 2019).
No dia seguinte à primeira exibição, foi publicado o primeiro texto sobre a
experiência no Jornal do Comércio por um jornalista identificado apenas como “G”.
Entretanto, afirma que o texto publicado no Jornal do Comércio está muito longe do
que caracterizamos atualmente como uma crítica cinematográfica, pois não existe
análise sobre a produção cinematográfica, com exceção de poucos adjetivos como
“emocionante”, “nítidas” e “magnífica” (SALGADO, 2019).
Porém, mesmo antes do cinema chegar oficialmente ao Brasil, já se escrevia
textos sobre o assunto. Elvira Gama, a qual usava o pseudônimo de Edsonina, tinha
uma coluna no Jornal do Brasil, chamada “kinetoscópio” (1894-1895), onde discutia a
influência dessa nova tecnologia na literatura. Não eram críticas cinematográficas
propriamente ditas, mas possuíam relevância por tratar de um tema que era uma
grande novidade no Brasil e no mundo e por ser considerada a primeira mulher a
escrever sobre o assunto no país (LUSVARGHI, 2019).
De acordo com Heffner (2011), a primeira revista de cinema da qual se tem
conhecimento foi a Animatographo, surgida em 1898 e pertencente ao empresário e
produtor cinematográfico Paschoal Segreto. A revista era vinculada à pioneira sala de
exibição do “Salão de novidades Paris no Rio”, servindo como meio de divulgação. O
empreendimento durou apenas quatro edições, deixando a área sem nenhuma revista
até a primeira década do século XX, quando nos Estados Unidos e na França já
existiam publicações mais duradouras como a Variety e a Photo – Ciné - Gazette,
respectivamente.
Segundo Salgado (2019), Arthur Azevedo, irmão do escritor e jornalista
Aluísio Azevedo, é considerado por muitos o primeiro crítico de cinema do Brasil.
4REDAÇÃO.

Primeira Sessão de Cinema do Brasil completa 115 anos. Veja. 08/07/2011. Disponível
em:<https://veja.abril.com.br/cultura/primeira-sessao-de-cinema-do-brasil-completa-115-anos/>.
Acesso em: 12 de outubro de 2020.
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Salgado (2019, p. 298) complementa dizendo que “Arthur era crítico de teatro do
periódico O Paiz e, a partir de 1897, começou a escrever também sobre cinema para
a publicação carioca”.

Estive ante-ontem, pela primeira vez, no Salão Paris, e não perdi o meu
tempo; é realmente divertidíssimo o Animatógrafo Super Lumière, pela
entontecedora variedade das suas fotografias. Todas me agradaram, todas,
mas nenhuma como as coloridas, que reproduzem, com uma precisão
extraordinária, as danças serpentinas da Loie Fuller, ou do diabo por ela.
Aquilo é bom... e é barato. Compete agora ao público animar o animatógrafo
(AZEVEDO, 1897, apud WEGUELIN, [entre 1996 e 2010]) 5

A profissão de crítico, como toda ocupação, reflete o mercado de trabalho e,
nessa época, tanto no trabalho quanto na vida econômica e política a participação
feminina era praticamente nula (LUSVARGHI, 2019). Portanto, segundo a autora (p.
409) “nos primórdios da história do cinema no Brasil, não há registro de críticas
mulheres” [e isso se deve a um cenário em que] “a misoginia e a dificuldade de aceitar
a presença da mulher no mercado eram explícitas, sobretudo nos círculos intelectuais”
(p. 411).
De acordo com Salgado (2009), no início da crítica cinematográfica os textos
possuíam mais o caráter descritivo do que realmente analítico, dando um maior
enfoque na experiência sensorial do que nas obras em si. Durante a primeira década
do século XX, a descrição continuou forte nos textos dos críticos cinematográficos,
tanto em colunas quanto revistas gerais e de exibição.
A adesão do cinema pela população brasileira foi crescendo. As exibições
chegavam a ocupar espaços como praças e parques, o que facilitava aglomerações
(SALGADO, 2019). Essa consolidação, segundo Heffner (2011, p. 10), “despertará a
atenção das grandes casas editoras que, em geral, vinham dedicando espaços
relativamente pequenos e inconstantes ao cinema em suas publicações.”
O surgimento da Cinearte, em 1926, é um exemplo desse despertar relatado
por Heffner (2011). Ela foi criada a partir de uma outra revista chamada “Para
Todos....”, lançada em 1919, que tratava de arte em geral de uma forma moderna com
fotografias e colunistas famosos. Porém, a coluna de cinema foi ganhando tanto
espaço que Mário Behring e Adhemar Gonzaga decidiram investir em uma publicação

5

O texto não possui data de publicação.
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exclusivamente sobre cinema: a Cinearte (SALGADO, 2019). De acordo com Salgado
(2019), na Cinearte os críticos buscavam analisar os filmes de forma mais profunda,
abarcando tudo que envolvia diversas áreas de uma produção cinematográfica, desde
a pré-produção até a pós-produção.
Um dos críticos cinematográficos mais ilustres dessa primeira metade do
século XX foi Guilherme de Almeida. Apesar de ser mais lembrado pelo seu ofício
como poeta e pela importante participação na Semana de Arte Moderna de 1922,
Almeida trabalhou como crítico de cinema de 1926 a 1942 na coluna
“Cinematographos” do jornal O Estado de S. Paulo (TÁPIA, 2016). Segundo Tápia
(2016), o crítico foi pioneiro em sua função por ver e comentar os filmes como obras
de

arte

mesmo

com

a

resistência

na

época

à

recente

tecnologia.

De acordo com Correia (2016), Guilherme de Almeida transformou a seção
“Cinematographos” de uma simples nota de rodapé com função de informar o leitor
quais filmes estavam em cartaz em um espaço diário de reflexão sobre os filmes. Uma
de suas críticas mais importantes foi sobre o filme estadunidense Cidadão Kane do
realizador Orson Welles, no qual já constatava a importância ímpar que esse filme
teria na história do cinema (COSTA, 2016).
[...] o que realmente me escandalizou não foi o filme, e sim a precipitada
atitude do público, que enchia completamente a sala do Bandeirantes na noite
da estreia, retirando-se aos poucos, 20 minutos depois de iniciado o curioso
espetáculo [...] isso tudo que fez quinta-feira última, à noite, esvaziar-se
quase, em 20 minutos de projeção, a sala Bandeirantes, isso mesmo há de
fazer, num futuro que não tarda, encher-se e transbordar milhares de salas
de um cinema que há de vir (ALMEIDA, 2016, p. 540 e 544).

Também pertencente ao grupo de críticos que passaram pelo jornal O Estado
de S. Paulo, Francisco Luiz de Almeida Salles é considerado o principal crítico do
veículo entre 1950 e 1961, com textos que tratavam o específico filme e a
reivindicação do cinema como arte. Preocupava-se também em ser didático e claro,
definindo o estilo dos cineastas e comentando a atuação e a técnica. Ainda no
periódico, destacaram-se Rubem Biáfora, que escreveu de 1953 a 1983, com suas
colunas diárias e Pola Vartuck, a qual trabalhou de 1971 até 1989, com seus textos
mais longos e análises mais desenvolvidas (ALPENDRE; CARNEIRO; SILVA, 2019).
Os suplementos literários foram um marco para o jornalismo brasileiro. O
Suplemento Literário (1956-1967) do Estado de S. Paulo e o Suplemento Dominical
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(1956-1961) do Jornal do Brasil representaram uma visão acadêmica e ensaística do
mundo da cultura (LUSVARGHI, 2019). De acordo com Alpendre, Carneiro e Silva
(2019), diferentemente da crítica diária, o suplemento literário continha mais espaço
para reflexão e menos necessidade de dialogar com as agendas culturais.
Se, no caderno diário, as principais influências foram Almeida Salles e, mais
notadamente, Biáfora, no Suplemento, a principal referência foi Paulo Emilio
Sales Gomes e seu olhar sobre o cinema integrado à sociedade e à cultura
[...] É esse Paulo Emilio que, em 1956, se tornou um dos fundadores da
Cinemateca Brasileira (p. 358).

Jean-Claude Bernardet juntamente com Paulo Emilio Sales Gomes foi um dos
principais nomes a surgir no Suplemento Literário. Ele possui uma fase contemplativa
no começo da carreira e, posteriormente, uma mais combativa, a qual também
colocava em questionamento a crítica jornalística realizada no Brasil (ALPENDRE;
CARNEIRO; SILVA, 2019).

A atitude crítica corrente e implicitamente adotada na crítica jornalística
brasileira consiste em esforçar-se em colocar na posição do autor do filme
criticado; verificar então se, dentro das intenções e dos critérios do autor, a
obra está realizada: caso estiver, concluir que o filme é bom, caso não estiver,
que é ruim. (BERNADET, 1961, apud ALPENDRE; CARNEIRO; SILVA, 2019,
p. 360)

Das publicações editadas no país que tinham o cinema como tema principal,
a “Scena Muda” foi a primeira a ser realmente popular, durando de 1921 a 1955
(HEFFNER, 2011). Porém, ela reproduzia apenas material estrangeiro, representando
o que Caleiro (2011) definiu sobre o que foi o nascimento da crítica cinematográfica
no país.
A crítica cinematográfica brasileira nasce e é por décadas conservada no
formol de um pseudo-elitismo datado, cuja adesão ao modelo hollywoodiano
de produção e narração não apenas aproxima-se da adoração, como
obnubila a percepção acerca do potencial de desenvolvimento próprio de
cinematografias não hegemônicas. (CALEIRO, 2011, p.5)

Na década de 1940, destaca-se um grande nome na crítica cinematográfica,
Antônio Moniz Vianna, que trabalha no Correio da Manhã. A sua importância, de
acordo com Salgado, (2019, p.307) é devido a ele representar “uma espécie de
pequena revolução, pelo estilo de escrita e por ser um crítico mais analítico e não
apenas avaliativo, [...] chegando a escrever textos de uma a duas páginas inteiras.”
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Salgado (2019) ainda acrescenta que, em meados da década de 1950, Vianna foi
considerado o melhor crítico de cinema do Brasil.
Enquanto a crítica nos jornais avançava, a das revistas enfrentava
turbulências. Com o fim da ”Scena Muda” e de sucessivas tentativas fracassadas de
outros formatos, as editoras decidem apostar em uma nova linha mais popular, com
títulos como Cinelândia e Cine-Fan-Magazine. O esgotamento do viés popularesco
dos anos 1950 abre espaço com a chegada dos anos 1960 para revistas não tão
duradouras, mas com grande efervescência cultural e barulho devido a sua estética
inovadora. O maior exemplo é a mineira Revista de Cinema, considerada a primeira
publicação de teoria e crítica moderna no país (HEFFNER, 2011).
Segundo Silva (2019), a Revista de Cinema ganhou forma chegando às
bancas em abril de 1954, trazendo uma revisão do método crítico, agora mais
aprofundada. “Em sua primeira fase, até 1957, a revista tinha de quatro a cinco
ensaios, cada um com de três a 15 páginas, envolvendo temas dos mais diversos”
(SILVA, p. 207). A revista chegou a ter uma segunda fase, a qual discutia temas mais
amplos como a nouvelle vague, por exemplo. Porém, ela foi encerrada logo após a
implantação da ditadura militar no país (SILVA, 2019).
A década de 1960 foi um período de grande criatividade na arte, inclusive nos
periódicos. No Brasil, entretanto, houve um grande impedimento para que esse
cenário florescesse ainda mais: a ditadura militar. As publicações, em sua maioria,
vinham de cineclubes e cinematecas. Uma das revistas mais relevantes desse período
é a Filme Cultura, financiada pelo Estado e que perdurou por várias décadas com
grandes intervalos de publicação (HEFFNER, 2011).
Segundo Paranaguá (1987 apud Caleiro 2011), a Filme Cultura tinha uma
pretensão de tornar-se uma espécie de “Cahiers du Cinèma tupiniquim”, revista
referência em crítica cinematográfica e que ficou famosa por seus colaboradores que
dividiam a função de críticos e realizadores como Jean Luc Godard e François
Truffaut. De acordo com Rebechi Júnior (2013), no mesmo período no Brasil, tivemos
Glauber Rocha, que também dividia essas funções enquanto trabalhou em periódicos
como Jornal do Brasil, Diário de Notícias e Jornal da Bahia.
O cineasta baiano Glauber Rocha terá um papel importante tanto como crítico
cinematográfico quanto realizador em um dos períodos mais ricos do cinema
brasileiro. Segundo Carvalho (2019), na década de 1960, a Bahia consolidava-se
como polo de produção de cinema com filmes como O Pagador de Promessas (1962),
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do diretor Anselmo Duarte, vencedor da Palma de Ouro em Cannes, e Mandacaru
Vermelho (1961), de Nelson Pereira dos Santos. Glauber, como um bom baiano,
soube analisar esses filmes com um olhar de identificação.
A crítica de cinema que ele exercitou vai estar muito associada às
preocupações e inquietações pessoais acerca do cinema que ele mesmo ia
formulando naquele período, muito atreladas a um pensamento sobre a
realidade brasileira e latino-americana, às dinâmicas sócio- políticas do país
e às relações conflitantes entre os países e às relações conflitantes entre os
países periféricos e centrais, além de refletir sobre toda uma concepção de
cultura de intervenção na sociedade brasileira (CARVALHO, 2019, p. 68).

Glauber Rocha foi fortemente influenciado por aquele que, segundo Carvalho
(2014), foi um importante nome da crítica de cinema na Bahia, Walter da Silveira.
Carvalho (2014, p. 104) complementa dizendo que Silveira é “considerado o fundador
da moderna crítica de cinema na Bahia, reverenciado como agitador cultural e figura
intelectual que sempre militou em prol do cinema brasileiro e também baiano”.
Walter da Silveira começou a escrever em jornais em 1928. O período inicial
de sua produção vai da década de 1920 a 1940, marcada por textos não assinados,
pequenas notas de caráter puramente informativo sobre filmes de maior sucesso que
estavam em exibição na capital baiana (CARVALHO, 2019). De acordo com Dias
(2006) apud Carvalho (2019, p.55), “uma maior evolução de pensamento e escrita de
Silveira vai se tornar visível na primeira metade da década de 1940”.
A partir da década de 1940, sua produção se reveza entre ensaios sobre
temas relacionados ao cinema e às críticas de filmes, as quais tornavam-se cada vez
mais profundas e embasadas. Além do seu trabalho como crítico e ensaísta, ele
também era um ávido pesquisador do assunto e, em 1950, juntamente com seu amigo
Carlos Coqueijo Costa, criou o Clube de Cinema da Bahia, que trará filmes para a
região de diretores renomados na época e obras clássicas com o objetivo de tornálas conhecidas pelo público baiano (CARVALHO, 2019). Além disso, seu trabalho em
prol do cinema influenciou o surgimento de uma cena crítica na Bahia e também a
produção cinematográfica na região, com Glauber Rocha como um dos seus
discípulos (CARVALHO, 2014).
Na década de 1960, mais precisamente no ano de 1966, o Jornal da Tarde foi
fundado. Ele era do mesmo grupo do jornal O Estado de S. Paulo e foi criado com o
objetivo de trazer uma roupagem nova para o jornalismo, mais moderna e jovem. Um
dos principais críticos que assumiram a editoria de cinema da publicação foi Maurice
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Capovilla, que depois também tornou-se cineasta (ALPENDRE; CARNEIRO; SILVA,
2019). Segundo os autores, as críticas escritas no jornal direcionavam-se a “leitores
que buscavam na crítica de jornal orientação básica para comprar ingresso e ver um
filme conforme o crítico o julgasse bom ou não” (p. 362). Ou seja, não tratava-se de
textos longos e aprofundados, mas sim curtos e com uma novidade daquela época
que atualmente é bem comum: o uso de estrelas para a avaliação do filme.
O crítico cinematográfico Rubens Ewald Filho foi, provavelmente, o mais
midiático de sua função. Ele também trabalhou no Jornal da Tarde, onde começou a
escrever em 1968 e manteve entre 1970 e 2002 a coluna “Os Filmes de Hoje na Tevê”.
A sua crítica era direta, limpa e destacava o seu conhecimento sobre o elenco e
produção dos filmes. Porém, não eram apenas os seus textos que carregavam esses
aspectos, eles também estavam contidos nos seus comentários sobre as premiações,
como o Oscar, que ele cobriu de 1985 até 2018 na televisão (ALPENDRE;
CARNEIRO; SILVA, 2019).
De acordo com esses autores (p. 366), “nos anos 1970, o Estadão começou
realmente a ter uma concorrência na cobertura cultural” com a Ilustrada do jornal Folha
de S. Paulo. Apesar do caderno Ilustrada existir desde dezembro de 1958, quando o
jornal ainda era formado pelas Folhas - Folha da Manhã, Folha da Tarde e Folha da
Noite -, é no ano de 1967 que ele se tornou realmente competitivo e relevante, pois,
até aquele ano, publicava-se quase nenhum material original, apenas traduzia o que
vinha de agências internacionais, os anúncios eram o grande destaque.
No ano de 1967, sob a nova direção de Cláudio Abramo, o jornalista Orlando
L. Fassoni mudou de função, migrando do caderno policial para o caderno Ilustrada,
onde exerceu a função de crítico e repórter até 1986. O estilo de Fassoni alinhava-se
ao dos críticos do Estado de S. Paulo por buscar aproximar-se do grande público,
abandonando a mera posição de intelectual (ALPENDRE; CARNEIRO; SILVA, 2019).
Segundo os autores, aliada a essas mudanças, em meados da década de
1970, a Folha fez uma reforma editorial e gráfica e a Ilustrada tornou-se mais ágil e
plural, com mais críticos colaborando. Passaram pelo caderno nomes como Inácio
Araújo, Leon Cakoff, Luciano Ramos, Antônio Gonçalves Filho, José Mário Ortiz
Ramos, Fernão Ramos, Luiz Nazário, Bernardo Carvalho, Eugênio Bucci, Sérgio
Augusto, Amir Labaki, José Geraldo Couto e outros que permanecem até os dias de
hoje como Cássio Starling Carlos.
De acordo com Caleiro (2011), o campo da crítica sofreu grandes
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modificações na década de 1980 devido à crise econômica e a reestruturação das
redações brasileiras de acordo com o modelo estadunidense, mudando o cerne
intelectual para o tecnocapitalista. Ademais, segundo Salgado (2019, p. 310), os
avanços tecnológicos também contribuíram para essa mudança nas críticas.
Com a popularização do VHS e das vídeo-locadoras, a crítica cinematográfica
passou por um momento de transformação nos anos 80 e 90, com textos mais
informativos, priorizando referências que buscam sempre atingir o espectador
em potencial.

Foi também nessa década que, segundo Piza (2010), houve a consolidação
dos cadernos culturais da Folha de S. Paulo e do Estadão aproveitando o momento
de grande efervescência cultural propiciado pela abertura democrática no país.
“Enquanto a Ilustrada dava mais atenção ao cinema americano e à música pop, o
Caderno 2 fazia uma dosagem maior com literatura, arte e teatro – distinção que
permanece mais ou menos até hoje” (p. 41).
A crítica brasileira enfrentou mais transformações com praticamente a
extinção do cinema nacional pelo governo de Fernando Collor de Mello, o qual seguia
uma ideologia liberal e acabou com a Embrafilme, empresa vinculada ao Ministério da
Cultura com o objetivo de fomentar a produção e distribuição do audiovisual brasileiro
(ESTEVINHO, 2009).
De acordo com Alpendre, Carneiro e Silva (2019), no início dos anos 1990, o
jornal O Estado de S. Paulo começou a contar com dois críticos principais que estão
no periódico até os dias atuais: Luiz Zanin Oricchio e Luiz Carlos Merten. “Estes dois
críticos [...] representam pontos de vistas frequentemente opostos sobre questões
como gosto e valor artístico de um filme” (p. 371). Essa pluralidade, que já era comum
na Folha, diferencia-se aqui apenas pela não rotatividade de críticos, mantendo os
dois profissionais fixos. Zanin é formado em psicologia e filosofia e, nos seus textos,
explora conceitos dessas áreas, gostando de forçar o leitor a indagar sobre camadas
mais profundas de um filme. O outro crítico oficial do Estadão é Luiz Carlos Merten,
que iniciou sua carreira no jornal Diário de Notícias. Seu trabalho estende-se também
a uma função de repórter, realizando entrevistas e visitas em sets de filmagem.
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O CRÍTICO NA ERA DIGITAL

4.1 A CRÍTICA REALIZADA NA INTERNET

A década de 1990 trouxe intensas transformações para o jornalismo e,
consequentemente, para a crítica cinematográfica. Segundo Caleiro (2011), houve,
nessa década, uma profissionalização tardia dos estudos sobre cinema nas
universidades nacionais, o que causou uma incrementação na produção editorial
cinematográfica durante esse período. Ele acrescenta que ocorreu também um
deslocamento da crítica cinematográfica feita com mais preparo dos veículos
tradicionais – ou “grande mídia”, como ele define – para a internet em sites
específicos.
Essa “nova crítica” virtual marcaria o primeiro momento em que, graças à
internet, profissionais formados na universidade assumam à linha de frente
da crítica cinematográfica podendo exercer seu ofício livre das pressões
mercadológicas típicas dos órgãos de imprensa corporativos. (CALEIRO,
2011, p. 7)

Com o advento da internet, em um primeiro momento, os críticos eram, em
sua maioria, migrados da imprensa impressa para suas respectivas páginas virtuais.
Dentre eles, destacam-se Inácio Araújo, José Geraldo Couto e Luiz Carlos Merten.
Todos são pertencentes à esfera dos jornais Folha de S. Paulo e o Estado de S. Paulo
(ALPENDRE; CARNEIRO; SILVA, 2019). Além disso, segundo Alpendre, Carneiro e
Silva (2019), os sites mantinham, de certa forma, modelos de divulgação e reflexão já
estabelecidos nas revistas de cinema impressas. O site Omelete e Cineclick, por
exemplo, seguem a fórmula, porém, em um espaço com mais interatividade, da revista
Set.
Nas páginas da Set (1987-2010), preponderaram, por exemplo, reportagens,
coberturas, entrevistas e artigos sobre cinema hollywoodiano – tendo seus
últimos anos especialmente pautados pelos blockbusters e filmes
respaldados por premiações como o Oscar. Havia também, claro, espaço
para o cinema antigo, para produções de diversas nacionalidades e para a
crítica de cinema antigo, para produções de diversas nacionalidades e para
a crítica de cinema de filmes que atendiam a agenda do circuito comercial e
dos lançamentos em home vídeo (p. 374).
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De acordo com Silva (2019), o Cinema em Cena foi um dos primeiros sites
brasileiros de críticas de cinema. Ele foi criado em 14 de outubro de 1997 pelo
estudante do sétimo período de medicina, na época, Pablo Villaça, e continua em
atividade. Outros veículos marcantes do começo da internet foram o Contracampo
(1998) e o AdoroCinema (2000). O primeiro foi criado no Rio de Janeiro por Bernardo
Oliveira, Rafael Viegas e Ruy Gardnier e tinha como tema principal o circuito
alternativo de filmes de arte. Deixou de publicar novos textos no final de 2013
(SALGADO, 2019). O segundo continua em atividade e destaca-se por manter em sua
base de dados informações sobre atores, diretores e equipe técnica, além de notícias
gerais sobre o universo cinematográfico e cobertura de festivais e estreias
(CARVALHO, 2016).
As possibilidades ofertadas pela nova plataforma chamaram a atenção dos
primeiros a se aventurarem nela. De acordo com Ruy Gardnier, fundador e editor da
Contracampo, em entrevista a Silva (2019), a ideia da criação do site deu-se pelo fato
de ser gratuito e porque podiam colocar os textos sem necessidade de fechar uma
edição. Além disso, Gardnier conta que o que eles queriam expressar e questionar
não cabia nos formatos já existentes e estabelecidos no impresso. Também em
entrevista concedida a Silva, Pablo Villaça, criador do site Cinema em Cena,
confirmou o pensamento de Gardnier ao destacar a liberdade de escrita como
principal característica da crítica realizada na internet (SILVA, 2019).
De acordo com Braga (2013), a mudança de lógica na internet com um leitor
que é também autor afeta diretamente o trabalho do crítico cinematográfico.
Características como o conteúdo hipertextual e multimídia do meio digital e a relação
estabelecida com os usuários mediante ferramentas que possibilitam uma maior
participação, segundo Braga (2013, p. 88-89), “servem de base para o
desenvolvimento de uma linguagem diferente daquela consolidada nos meios de
comunicação de massa”. Sendo, necessário, portanto, que se crie narrativas
pensadas especificamente para essa plataforma, que possam prender a atenção do
leitor.
No entanto, prender a atenção do leitor na internet pode não ser uma tarefa
fácil, já que o ambiente digital é heterogêneo e híbrido, ou seja, com os meios
permeados entre si, como o texto do jornal e revista, o áudio do rádio e o vídeo da
televisão. Ademais, o principal desafio para a narrativa crítica contemporânea é a não
linearidade da internet com o hipertexto e o hiperlink. De acordo com Nelson (apud
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BRAGA, 2013, p.103), “o hipertexto tornaria possível que as informações fossem
organizadas da mesma maneira que o pensamento humano, quer dizer, aleatória”.
O pesquisador Campos (2015), entretanto, possui uma visão pessimista em
relação às transformações ocorridas com a função de crítico cinematográfico na
plataforma digital. Segundo ele, na internet, há cotidianamente uma grande
quantidade de cinéfilos e jornalistas amadores publicando críticas devido à facilidade
propiciada pela tecnologia, ganhando espaço para se expressarem. A participação,
muitas vezes, estende-se para assinatura de listas de discussão, debates em fóruns,
construção de blogs e perfis em redes sociais, download de filmes e produção de
legendas. Entretanto, todo esse cenário é nomeado pelo autor como “terra de
ninguém”, onde todos podem se autodenominar críticos de cinema sem maiores
critérios.
O fundador e editor do site Contracampo, Ruy Gardnier (apud SALGADO,
2019), reforça o pensamento de Campos (2015), ao demonstrar preocupação com a
quantidade e diversidade de informações que a internet oferece e como a crítica pode
situar-se dentro desse cenário. Segundo ele, “hoje, a crítica existe em toda sorte de
plataformas de internet [...], e ao mesmo tempo a impressão que mais se tem é que
vivemos num disse-me-disse com pouco fôlego” (p. 311). O grande número de
informações acaba não sendo absorvido totalmente, causando uma sensação de
desorientação. Esse fenômeno reflete também nas críticas de cinema que, segundo
Gardnier (apud SALGADO, 2019), passa por crises de identidade e função.
Esse fenômeno, descrito por Campos (2015) e reforçado por Gardnier (2019),
é definido por Angela Prysthon (2013) como cibercinefilia. Para ela, é na plataforma
digital que vemos o maior crescimento da crítica nas últimas duas décadas e isso se
dá pela possibilidade de não haver uma vinculação com as regras e pressões da
indústria do entretenimento, podendo usar a nova tecnologia para estabelecer um
contato direto com o público cinéfilo e com os outros críticos. Além disso, ela afirma
que grande parte dos sites tende a ter uma crítica muito mais sofisticada e densa do
que a da mídia mainstream. “Muitas vezes tais publicações privilegiam um olhar mais
acadêmico sobre os filmes, sendo vários de seus colaboradores professores e
pesquisadores de Universidades” (PRYSTHON, 2013, p. 78).
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ANÁLISE DAS CRÍTICAS DO FILME MANK

O portal Omelete já surgiu na era digital. Ele foi criado em 2000 por Érico
Borgo e Marcelo Forlani com o foco do seu conteúdo voltado para fãs de quadrinhos,
porém, com o tempo, a cobertura começou a abranger outros temas da cultura pop,
reafirmando o significado do nome do site de mostrar essa grande mistura cultural.
Hoje, o conteúdo de entretenimento característico do site tem um grande destaque na
área de cinema. (SOUZA, 2014). De acordo com Souza (2014, p. 36), “o site estimula
a participação, mas em prol de um ambiente interativo saudável” e, para isso, é preciso
apenas um cadastro para comentar no site e trocar experiências e opiniões sobre o
universo cinematográfico. Esse fenômeno é descrito por Prysthon (2013) como uma
drástica redefinição da noção de cinefilia tal como ela sempre foi entendida, ficando
agora, portanto, conhecida como cibercinefilia.
Assim como o Omelete, o Cinema em Cena também surgiu diretamente para
o meio digital. Ele foi criado em 1997 pelo editor e crítico Pablo Villaça e é considerado
o mais antigo site sobre cinema ainda em atividade no Brasil. O site destaca a intenção
de valorizar o texto longo e aprofundado em contraponto à maioria dos outros sites
jornalísticos-opinativos com textos mais curtos e diretos. A manutenção dá-se
atualmente, principalmente, por meio da colaboração financeira voluntária dos leitores
do portal. (CARVALHO, 2016)
A Folha de S. Paulo e o Estado de S. Paulo são os jornais com maior tiragem
no país que cobrem o Estado de S. Paulo e estão sediados nele, segundo dados
coletados para pesquisa do Instituto Verificador de Comunicação, em 2019. Ambos
precisaram também adaptar o seu conteúdo do impresso para o ambiente da internet.
De acordo com Braga (2013), elementos típicos da internet como a estrutura
hipertextual do conteúdo, o caráter multimídia e a relação estabelecida com os
usuários por meio de ferramentas de participação funcionam como base para o
desenvolvimento de uma linguagem própria, diferente daquela utilizada e consolidada
nos meios de comunicação de massa. Braga (2013, p. 89) acrescenta que "parte da
transformação da crítica em curso depende, também, da adequação dos críticos de
cinema à maneira de desenvolver uma narrativa pensada para a internet.”
O portal da Folha entrou no ar no dia 9 de julho de 1995 como FolhaWeb que,
na época, era o primeiro site de notícias em tempo real no país. As redações do online
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e do impresso foram separadas até acontecer a unificação em 2010, juntamente com
uma reestruturação no site, que adotou o nome utilizado até hoje, Folha.com. Dois
anos depois, em 2012, o veículo foi pioneiro novamente ao ser o primeiro no país a
adotar o paywall poroso, um novo modelo de negócio em que o acesso ao conteúdo
do site é gratuito até certo limite de textos (FOLHA, 2016).
O portal do jornal O Estado de S. Paulo foi lançado oficialmente no dia 28 de
maio de 2000 juntamente com outros produtos do Grupo Estado como o Jornal da
Tarde, Agência Estado, a Rádio Eldorado e as Listas Oesp Estadão. O veículo inovou
no ano de 2006 ao unificar as redações do impresso e do digital, quatro anos antes
da Folha. Atualizou-se através de uma significativa reformulação em 2007 e outra em
2010, privilegiando as informações e a interatividade e criando novos serviços como
a TV Estadão, as tags e os podcasts. Antes gratuito, o site adotou o sistema de
assinatura digital a partir de 2014. (ACERVO ESTADÃO).
Os quatro veículos publicaram em seus sites críticas do filme Mank, produzido
pela Netflix e que entrou para o catálogo no Brasil no dia 19 de novembro de 2020. O
longa foi dirigido pelo estadunidense David Fincher e tem como protagonista o
britânico e ganhador do Oscar Gary Oldman, o qual interpreta o roteirista Herman J.
Mankiewicz durante o período em que está finalizando o roteiro do clássico Cidadão
Kane enquanto precisa lutar contra os seus próprios demônios do passado e o
alcoolismo. O longa firmou a sua presença em premiações importantes como o Globo
de Ouro com seis indicações ao todo, porém, sem ganhar nenhuma, o Critics’ Choice
Award com doze indicações e um prêmio de Melhor Direção de Arte e o Oscar, com
dez indicações. Nas três premiações foi o filme mais indicado da edição.

5.1 INTERATIVIDADE

Tal qual o nome, o site Omelete, criado por Borgo e Forlani, tem uma proposta
mais informal, focada no público jovem e usuário de redes sociais. Esse ponto fica
evidente no layout do portal. O logotipo e o menu horizontal no início da página
respeitam as cores preto e amarelo, as quais formam a identidade da marca. A letra
“O” no logo forma no seu centro a figura de um ovo conferindo um toque descontraído
e que remete à história do portal. Outro ponto importante são quatro ícones ao lado
direito desse menu, que redirecionam para as redes sociais do Omelete: Facebook,
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Instagram, Twitter e YouTube.
Abaixo da imagem utilizada na crítica e do lado esquerdo do texto temos, outra
vez, os ícones de redes sociais, mas agora com duas diferenças. A primeira é a troca
do Instagram e do YouTube pelo WhatsApp e E-mail, e a segunda é que agora o
objetivo é o leitor compartilhar o texto nessas plataformas. As duas utilizações
reformam o ideal de interatividade, ideal esse que parece ser atingido visto os milhões
de seguidores do veículo nas redes sociais e a quantidade de comentários na página
do filme, que é a única que possui quando comparado às críticas do mesmo filme em
outros portais como o Cinema em Cena, a Folha de S. Paulo e o Estadão.
A interação dos leitores da crítica no Cinema em Cena está presente, mas
aparenta não ser a prioridade. O fato do site ser mantido basicamente por
contribuições dos leitores parece deslocar a atenção principal para o incentivo dessas
doações. O uso da palavra "colabore" separada das outras no menu horizontal, chama
mais atenção para a causa e o pedido de colaboração aparece novamente ao final da
crítica com uma mensagem mais emotiva, que reforça esse ideal.
As redes sociais do portal aparecem só no final da página - Facebook, Twitter,
Instagram e Youtube – através de pequenos ícones. Todas elas, porém, estão
desatualizadas desde maio de 2020, com exceção do Facebook, que está desde maio
de 2019 sem receber novas publicações.
A interatividade está presente principalmente pela possibilidade do leitor da
crítica dar nota ao filme, sendo a média dessas notas exibida com a do crítico. O
usuário também pode fazer os comentários que quiser na página, no entanto, essas
duas ações só estão disponíveis para inscritos no site, adesão que é gratuita. As
ações não têm, entretanto, um grande engajamento, pois apesar de ter uma média de
notas dos usuários na crítica do Mank, não possui nenhum comentário.
Na página da crítica do filme Mank no portal da Folha de S. Paulo, o que fica
evidente é a intenção de manter o usuário o maior tempo possível dentro do site e
que, por consequência, ele efetue a assinatura do veículo. Essa intenção é
demonstrada por alguns elementos como o que aparece ao lado do menu, à esquerda,
num tom de ordem, pelo uso da palavra “assine” com um link para o usuário efetuar a
sua assinatura do jornal. Também, e principalmente, pela forma até excessiva que
outras notícias do portal são sugeridas para o leitor: ao lado direito, no meio e abaixo
do texto. Além dos hiperlinks na crítica propriamente dita.
A crítica escrita por Sérgio Augusto e publicada no dia 12 de dezembro de
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2020 sobre o filme Mank está em uma página visualmente limpa com menos
sugestões de outras notícias na página comparada ao portal da Folha. Porém, não
deixa de ter o mesmo objetivo que a Folha. Há sugestões abaixo do menu superior,
uma do lado direito do texto, outra no meio e algumas abaixo. Um recurso a mais que
o Estadão utiliza com esse mesmo objetivo de manutenção do usuário no site é o de
linkar uma notícia na outra, que acontece quando você vai até o final da página e,
automaticamente, carrega um novo texto para leitura.
Esse parece ser o objetivo principal do site dos dois veículos. A interatividade
também está presente nos portais da Folha e do Estadão, um dos recursos utilizados
é o dos ícones de redes sociais que acompanham o leitor enquanto faz a leitura do
texto e que permite que ele compartilhe nas suas redes sociais. O recurso dos
comentários não é muito efetivo, provavelmente, por ser fechado apenas para
assinantes, limitando o espaço de conversa e debate. Nenhuma das duas críticas
possui comentários de leitores.
De acordo com o pensamento de Henry Jenkins (2009), uma narrativa
transmídia e que gera participação dos usuários ativamente requer o uso de narrativas
exclusivas e que se complementa em diferentes plataformas. “Uma história transmídia
desenrola-se através de múltiplas plataformas de mídia, com cada novo texto
contribuindo de maneira distinta e valiosa para o todo” (p. 141). Portanto, se nos
basearmos neste conceito de Jenkins, os textos publicados tanto na Folha quanto no
Estadão não são transmidiáticos e também não possuem quase interatividade, pois
ambos foram publicados praticamente na íntegra na versão impressa, alterando
apenas o título. A versão da Folha é um pouco melhor pelo fato de trazer galerias de
foto ao longo do texto. Ele saiu na versão impressa no dia 29 de novembro e o do
Estadão no dia 13 de dezembro de 2020. Os dois foram publicados um dia depois da
versão digital.
A crítica do Cinema em Cena também se encaixa nessa perspectiva ao
ignorar as redes sociais e focar apenas no texto do site. O Omelete é o que mais se
aproxima, pois possui também um vídeo explicativo sobre o filme no YouTube com o
mesmo autor da crítica do site, porém, nem o site nem o vídeo redirecionam o
conteúdo um para o outro. Ou seja, talvez esse seja um dos motivos principais para o
maior engajamento na área de comentários da crítica do Omelete sobre o Mank.
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5.2 SOBRE O USO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Por meio da utilização da vírgula, travessão ou parênteses em um texto buscase adicionar à última palavra ou frase apresentada uma nova informação e, a
depender do sinal escolhido, pode passar uma informação diferente. O crítico também
pode utilizar esse recurso. Na crítica do Omelete, escrita por Marcelo Hessel6, a
utilização acontece seis vezes pelo uso do travessão com o propósito de ressaltar
uma informação que o autor julga interessante para o leitor dentro daquele contexto.
Vale destacar quatro usos: o primeiro com a frase “um cineasta que também
desafiou o sistema para fazer filmes como bem quis”, no primeiro parágrafo, que
procura apontar similaridades entre a trajetória da Netflix e de Orson Welles. A
segunda é “o filme de estreia de Welles”, localizada no segundo parágrafo e que visa
possivelmente destacar o fato do diretor ter entrado para a história logo com seu
primeiro filme, algo muito difícil. A terceira é no final do segundo parágrafo, “tema que
perpassa seu cinema de Tyler Durden a Mark Zuckerberg”, fazendo referência a
outros filmes conhecidos do diretor através de personagens marcantes, nesse caso,
Clube da Luta e A Rede Social, respectivamente. A quarta é a frase “assinado pelo
diretor de fotografia Erik Messerschmidt, parceiro relativamente recente do diretor”,
que vem logo depois do crítico elogiar, no sexto parágrafo, a fotografia do filme,
classificando o resultado como “meticuloso”, portanto, o objetivo dessa terceira
utilização é dar crédito ao principal responsável por esse bom resultado.
Além dos usos com travessão, a crítica de Hessel utiliza a informação entre
vírgulas duas vezes. A primeira é logo no primeiro parágrafo com a expressão “por
simbiose”, utilizando a biologia para fazer referência à relação que a Netflix pretendeu
estabelecer com Orson Welles que, seguindo a definição, pode ser uma relação
benéfica para ambos os indivíduos ou não. A segunda é “o jornalista e roteirista Jack
Fincher”, no terceiro parágrafo. As duas são para passar uma informação adicional
sem tanto destaque como o travessão.
Comparando com a crítica do Omelete, o texto do Cinema em Cena, escrito
por Pablo Villaça7, sobre o filme Mank, utiliza com muito mais frequência as
informações complementares, conseguindo como resultado um texto mais fluido e
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Publicado no dia 03 de dezembro de 2020
Publicado no dia 05 de dezembro de 2020
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didático. Com travessão, foram nove usos, todos fechando o parágrafo, adicionando
informações importantes ou trazendo mais argumentos para reforçar a sua opinião.
Um exemplo da adição de informações ocorre já no primeiro parágrafo.
Uma visão que se tornou ainda mais dominante graças à teoria do autor
(termo cunhado por Truffaut na Cahiers du Cinéma em 1954), com a
exportação desta para a crítica norte-americana através dos escritos de
Andrew Sarris e com a propagação do egocêntrico “crédito de vaidade” (“Um
filme de”) ao longo das décadas (VILLAÇA, 2020, web).

Villaça utiliza esse travessão para explicar ao leitor o porquê do cinema ser
uma mídia do diretor, informação que ele traz anteriormente. Fica clara a preocupação
em explicar com todos os detalhes ao leitor a linha de raciocínio que ele está tomando,
tanto é que usa os dois parágrafos para trazer informações iniciais para, só a partir do
terceiro, começar a falar do filme. Um exemplo de uso do travessão como uma forma
de reforçar o seu argumento está no quarto parágrafo em que ele dá a sua opinião
sobre o roteiro do longa após citá-lo, sendo essa negativa.
Com a diferença importante de que, enquanto no clássico as lembranças
traziam dimensões novas e relevantes aos acontecimentos que
interrompiam, aqui soam apenas como uma muleta, um truque barato de
roteirista, que jamais se justifica dramaticamente (VILLAÇA, 2020, web).

Também são utilizadas as informações entre vírgulas e nos parênteses, sendo
a segunda com um uso mais interessante, que vai desde os sobrenomes dos atores
depois de citar um personagem até para estabelecer uma interlocução mais direta
com o leitor nas partes “é um filme sobre roteiro, entenderam?” e “mais sobre isso
daqui a pouco” no quarto parágrafo.
A crítica publicada pela Folha de S. Paulo sobre o filme em seu site tem um
tom mais ensaístico, inclusive sendo escrita por um doutor em ética e filosofia política,
Martim Vasques da Cunha. As informações complementares destacam-se através dos
parênteses e travessões, mais repetidamente a primeira opção com usos para nomear
os atores e ao mesmo tempo valorá-los, como quando elogia a performance de
Amanda Seyfried como Marion Davies, “uma adorável Amanda Seyfried”, no terceiro
parágrafo. Uma utilização interessante também é para justificar o motivo de ter
utilizado determinada expressão, como no décimo sexto parágrafo em que ele coloca
entre parênteses a frase “palavras do próprio” depois de chamar o personagem
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principal de bêbado irresponsável, dando a entender que não concorda
necessariamente com essa classificação.
O crítico Sérgio Augusto no texto escrito para o site do Estadão utiliza bem
menos esse recurso das informações complementares. O uso se dá praticamente
pelos parênteses com um objetivo de passar informações mais secundárias, como
nome do diretor e dos atores e de curiosidades acerca do tema, um exemplo está no
nono parágrafo com a frase entre parênteses “Isadora Duncan foi sua cliente, em
Paris”, que vem logo depois dele falar que Mank, antes de trabalhar como roteirista
em Hollywood, era jornalista e assessor de imprensa. Portanto, ele dá essa
informação que não é essencial e por isso fica entre parênteses, mas é interessante
para se ter uma ideia do nível de profissional que ele chegou a ser quando cita um
nome conhecido do público.

5.3 SOBRE COMPARAÇÕES E REFERÊNCIAS

Nas críticas, frequentemente, são utilizadas as comparações e referências
como um valioso recurso de compreensão e aproximação do argumento para o leitor.
Nelas, são utilizados elementos que o crítico acredita ser de conhecimento comum de
grande parcela do público. A crítica publicada no dia 3 de dezembro pelo Omelete não
foge à regra. Hessel faz duas comparações que se destacam. A primeira e mais óbvia
é a com o próprio filme Cidadão Kane, universo do qual o filme analisado faz parte.
Com uma visão positiva sobre o longa, o crítico chega a comentar no terceiro
parágrafo que “todo momento que pode relembrar a genialidade do roteiro de Cidadão
Kane é aproveitado”, comparando assim a grandiosidade do clássico com o filme de
Fincher. Ele também aproveita no quarto parágrafo para citar dois outros clássicos:
Crepúsculo dos Deuses (Billy Wilder) e Alice no País das Maravilhas (Lewis Carroll),
dizendo que o filme chega a lembrá-los, em algumas cenas, “como se cruzasse
Crepúsculo dos Deuses e Alice no País das Maravilhas”. A comparação pode ocorrer
pelo fato do protagonista de Crepúsculo dos Deuses, Joe Gillis, ser um roteirista como
Mank, que sofre com as engrenagens dos estúdios hollywoodianos.
Os dois, apesar de não concordarem com todo o funcionamento desse
sistema, acabam acatando por motivações financeiras e precisam lutar contra as
perturbações internas que isso vem a causar. Alice no País das Maravilhas seria o
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Mank nesse ambiente que fabrica sonhos, mas que está cheio de podres também na
realidade – os grandes estúdios de Hollywood.
A segunda comparação utilizada no texto sobre o Mank no Omelete é com a
história bíblica de Davi e Golias. Trechos como “no conflito à moda Davi e Golias”
(quarto parágrafo) e “a grande corporação vilã, o Golias [...]” (sétimo) colocam o
protagonista Mank como o mocinho e herói Davi e o grande estúdio Metro e o sistema
como um todo como o vilão Golias. Dessa forma, engrandece todo o conflito
apresentado no filme.
A crítica de Villaça no Cinema em Cena usa basicamente comparações com
o filme de Orson Welles, mas, diferentemente do Omelete, tem um tom negativo. Um
exemplo está neste trecho do sexto parágrafo comparando a fotografia de ambos,
onde chega a utilizar para Cidadão Kane palavras e expressões positivas como
“marcantes” e “definir o clássico” enquanto para Mank negativos como “denuncia sua
natureza digital”, “escolhas óbvias”, “incompleta” e “frustrante”.

Como se não bastasse, a fotografia digital de Erik Messerschmidt nem sequer
tenta se aproximar dos contrastes marcantes do trabalho de Gregg Toland
em Kane ou mesmo referenciar o deep focus que passou a definir o clássico,
optando, em vez disso, por uma paleta lavada, sem texturas, que denuncia
sua natureza digital por mais que Fincher simule arranhões de película, grãos
e inclua as marcas que indicavam a mudança dos rolos. Ou seja: o diretor faz
escolhas óbvias, mas de forma incompleta, o que talvez seja ainda mais
frustrante (VILLAÇA, 2020, web).

No texto escrito por Martim Vasques da Cunha para a Folha de S. Paulo, a
comparação é a parte mais importante, tanto que no título isso já é identificado: “Mank
é como retrato de 'Quixote' feito por Sancho Pança”. Algumas outras comparações
também são feitas além de Dom Quixote (Miguel de Cervantes), a exemplo Mank
como o tolo de Rei Lear (William Shakespeare) e Moriae de Elogio da Loucura
(Erasmo de Roterdã), todas referências literárias, porém, a que se sobressai é a do
romance espanhol. O autor coloca o personagem principal do filme como um tipo de
herói que identifica os podres dos poderosos de Hollywood e cria artimanhas para
detê-los de alguma forma, por isso ele é um tipo de Sancho Pança moderno. O próprio
longa cita Dom Quixote em duas cenas, fato que é relembrado na crítica e, portanto,
serve de gancho para o tema do texto.
A crítica de Sérgio Augusto para o Estadão não faz muitas comparações,
apenas um trecho destaca-se no terceiro parágrafo ao comparar a obra de Fincher
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com um filme pouco conhecido e também presente no catálogo da Netflix, o longa
“Filmando Casablanca”, de Tamás Yvan Topolánszky. “Diferentemente daquele
docudrama sobre o diretor Michael Curtiz e os bastidores de Casablanca, também
exibido pela Netflix, Fincher não aborda as filmagens da magnum opus de Welles”. A
comparação refere-se ao fato do filme não abordar os bastidores da filmagem, mas
sim da produção do roteiro por Mank. Além disso, utiliza a expressão latina “magnum
opus”, a qual significa “grande obra” e tem a intenção de engrandecer ainda mais a
importância do filme de Orson Welles.

5.4 EVOCAÇÃO DE TRECHOS DO FILME E DE SITUAÇÕES COMUNS AO LEITOR

Um recurso muito utilizado nas críticas é a evocação de cenas ou partes da
obra para exemplificar melhor o ponto de vista do crítico e mostrar ao leitor se vale a
pena ou não assistir ao filme. Também pode-se evocar episódios corriqueiros e
comuns para boa parte da população com o objetivo de envolver o leitor na sua linha
de raciocínio. Na crítica do Omelete, há exemplos das duas utilizações. Logo no início
do texto, Marcelo Hessel utiliza a conjunção temporal “quando” para narrar uma
situação que ele acredita ser comum aos leitores, “quando as pessoas navegam pela
Netflix, certamente The Other Side of the Wind não é um nome que aparece com
frequência no menu”. O título faz referência ao último filme de Orson Welles, que foi
filmado entre 1970 e 1976, porém, não foi concluído por conta de sua morte. Após
mais de 40 anos, o filme foi comprado pela Netflix, que finalizou o longa, lançando
também um documentário sobre os bastidores da filmagem. Ao falar da plataforma de
streaming e citar o título desconhecido, Hessel pretende chamar a atenção do leitor
de imediato e oferecer um gancho para começar a falar do filme. No quarto parágrafo,
ele descreve cenas do filme para ilustrar o argumento de que no longa o tamanho do
homem comum é colocado em paralelo ao da agigantada bolha de fantasia e poder
que é Hollywood. “De um lado, o bunker de Mankiewicz no rancho em Victorville
parece um pesadelo de claustrofóbicos, do outro Hollywood segue sua rotina de
longas tomadas de cavalos e caubóis em campos abertos”.
A crítica do Cinema em Cena evoca o enredo de Mank, principalmente no
terceiro parágrafo, logo após citar que figuras ilustres de roteiristas estão
representadas ali, citando, inclusive, didaticamente, a obra mais conhecida de cada
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um entre parênteses. Através da breve sinopse fornece um instrumento de informação
importante para o leitor decidir se é interessante ou não assistir ao filme e também
para compreender melhor o restante do texto.
Preso à cama depois de um acidente automobilístico, Mank (Oldman) é
levado a um rancho distante por John Houseman (Troughton), parceiro
comercial de Orson Welles (Burke), para que possa se concentrar no trabalho
sem as distrações das festas, jogos e bebidas que faziam parte de seu
cotidiano, sendo auxiliado pela datilógrafa Rita Alexander (Collins) e pela
enfermeira Frieda (Gossmann) enquanto se inspira em suas experiências
com o magnata da mídia William Randolph Hearst (Dance) e sua amante
Marion Davies (Seyfried) para conceber a história de Charles Foster Kane
(VILLAÇA, 2020, web).

O texto da Folha de S. Paulo é o que mais descreve cenas do filme entre as
outras três críticas. No primeiro parágrafo, Cunha faz uma breve sinopse de Mank,
dizendo de forma engrandecida que se trata de um “intenso estudo sobre um
personagem que, embora conhecido como alcoólatra fracassado, manteve a pureza
interior em meio a mentiras políticas que o rodeavam e (...) denunciou os poderosos
e as engrenagens nefastas da indústria do cinema”. Porém, ele não para por aí e
chega a escrever seis parágrafos seguidos contando o enredo do filme ao detalhar as
duas cenas em que Dom Quixote é citado, ajudando, dessa forma, a explicar que a
origem da comparação feita na crítica não é aleatória.
O grande destaque com relação à descrição de enredo fílmico na crítica de
Sérgio Augusto para o Estadão está no décimo parágrafo, no qual ele cita uma mesma
cena que é comentada na crítica do Cinema em Cena, porém, com a diferença de que
na do Villaça ele cita o nome de todos os profissionais que aparecem ali e o filme mais
conhecido de cada. No texto do Estadão, por sua vez, é deixado para o espectador
descobrir sozinho.
A sequência em que Hecht (Jeff Harms) faz breve aparição, no bunker de
roteiristas da Paramount, é um desafio ao know-who dos espectadores.
Quem souber quem foram e o que deu fama a George Kaufman, S. J.
Perelman, Charlie MacArthur e Shelly Metcalf, além do próprio Hecht, vai
curtir em dobro. Evocação de trechos do filme ou de situações comuns ao
leitor (AUGUSTO, 2020, web).
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5.5 SOBRE EXPRESSÕES E PALAVRAS IMPORTANTES

Os textos, na maioria das vezes, possuem palavras ou expressões que se
repetem com frequência e podem revelar algumas informações complementares. Na
crítica do Omelete, duas palavras destacam-se e estão conectadas entre si no texto:
“outsiders” e “prestígio”. As duas estão presentes no primeiro e no último parágrafo,
abrindo e fechando o raciocínio do crítico. A palavra inglesa “outsider” diz respeito a
um indivíduo que não se encaixa em um determinado grupo social e é usada no texto
referindo-se à Netflix e a sua busca em ser aceita no mesmo patamar que os outros
estúdios de cinema já estabelecidos e, por isso, é utilizada também a palavra
“prestígio”, algo que a plataforma de streaming busca alcançar por meio dos filmes
com um potencial para as premiações, como é o caso de Mank.
Na crítica escrita por Pablo Villaça destacam-se palavras e expressões de
conotação negativa que expressam toda a decepção do autor com o filme. Algumas
delas são: “escolha óbvias”, “frustrante”, “injustamente” “medíocre”.
As palavras e expressões que mais se destacam no texto da Folha estão
relacionadas à proposta principal de estabelecer uma comparação entre o romance
Dom Quixote e o filme. As palavras fazem referência ao livro e possuem um tom
elogioso e heroico. Algumas delas são: “pureza interior”, “mítica”, “louco” e “lutam”.
O texto do Estadão possui muitas expressões e palavras estrangeiras,
principalmente da língua inglesa. A motivação deve-se pelo fato do filme originalmente
ser filmado nesse idioma com algumas dessas palavras presentes no universo do
longa e as dos outros idiomas provavelmente estão ali com o objetivo de engrandecer
o argumento, como é o caso da latina “magnum opus” (grande obra). Algumas das
palavras que se relacionam com o filme são as inglesas “script” (roteiro), “bigger than
life” (maior que a vida), “round table” (mesa redonda), “bunker” (abrigo) e ‘know-who’
(conhecer quem).

5.6 SOBRE ELOGIOS EXAGERADOS

Os críticos, muitas vezes, capricham exacerbadamente na forma de elogiar o
filme analisado. No caso das quatro críticas do filme Mank, esse fenômeno também
ocorreu, com exceção da crítica escrita por Pablo Villaça para o Cinema em Cena,
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que tem uma visão mais negativa do longa, e a de Sérgio Augusto para o Estadão
que, apesar da visão ser positiva, a maneira de elogiar é mais comedida. O texto
escrito por Marcelo Hessel para o Omelete possui um pequeno trecho bem inspirado
no quarto parágrafo em que ele tece elogios ao diretor do longa, David Fincher,
destacando e personificando sua obra: “Fincher e seus caprichos de encenação,
porém, conseguem soprar vida em Mank”.
Na crítica escrita por Martim Vasques da Cunha para a Folha de S. Paulo,
essa empolgação vai um pouco além, chegando ao ponto de descrever o personagem
de Mank praticamente como um herói perfeito, ignorando os inúmeros problemas e
defeitos que ele demonstra ter ao longo do filme.
Mank, neste sentido, é seu filme mais maduro, não só por lidar com o assunto
cinematográfico por excelência, a ficção, mas por apresentar, ao contrário do
que ocorre em suas obras anteriores, alguém que, a despeito da mentira que
o rodeia, consegue manter uma pureza interior —e vencer, mesmo que uma
única vez, os potentados de Hollywood (CUNHA, 2020, web).

5.7 SOBRE A POLÊMICA DA AUTORIA DO ROTEIRO EM CIDADÃO KANE
RETRATADA NAS CRÍTICAS

O filme Mank, com roteiro de Jack Fincher, pai de David Fincher, aborda um
assunto delicado e que suscitou diversas discussões ao longo das décadas: a autoria
do roteiro de Cidadão Kane seria de quem? De Herman J. Mankiewicz, Orson Welles
ou de ambos? Devido a isso, o tema foi abordado nas quatro críticas por seus
respectivos autores. O texto do Omelete foi o que abordou de forma mais indireta a
polêmica ao deixar para o último parágrafo e não citar o nome de nenhum dos
envolvidos nas teorias que foram publicadas nos anos posteriores e que defendiam
um ou até mesmo os dois lados.
Encarar essa história como um “true crime” pode ter sua curiosidade,
especialmente para quem, 80 anos depois, se interroga sobre essa proverbial
genialidade de Orson Welles e seu filme de estreia, mas Mank traz um viés
muito claro e que interessa essencialmente à Netflix - inclusive no movimento
de tirar Welles de cena e substitui-lo por Mankiewicz (HESSEL, 2020, web).

O trecho em que aborda o assunto acaba tendo um tom um pouco negativo
para a Netflix por parte do crítico Marcelo Hessel, que começa utilizando a expressão
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“true crime” que, no literal, faz referência a um gênero de filmes e livros de crimes
inspirados em histórias reais, mas no texto está com um significado apenas de uma
história inspirada em fatos reais. Hessel, nesse último parágrafo, usa de uma certa
desconfiança sobre até onde é real aquilo que é apresentado no filme quando fala em
“encarar essa história”, ou seja, a apresentada no filme, “como um ‘true crime’”, como
real. Ele também cita que o serviço de streaming tem uma linha de pensamento de
interesse próprio, a qual objetiva utilizar do prestígio que a imagem de Orson Welles
possui para depois reescrever a história apresentando agora Mank como o verdadeiro
gênio e, assim, estabelecer-se no mesmo patamar que os outros estúdios de
Hollywood.
A crítica do Cinema em Cena traz a polêmica de forma mais explícita,
criticando negativamente a abordagem do filme, a qual Villaça descreve como
hipócrita. Ele cita as teorias e seus respectivos autores, trazendo essa informação
complementar ao leitor. Ele faz também um paralelo ao próprio roteiro de Mank.
Abraçando ao menos em parte os argumentos de Pauline Kael em seu ensaio
“Criando Kane”, que atribuía a Mankiewicz todo o sucesso criativo do filme e
tentava pintar Orson Welles como um aproveitador que se beneficiou do
talento de sua equipe, (...) o que não só é uma comparação absurda como
injusta (vários historiadores demoliram o texto de Kael – da qual sou grande
admirador – ao longo dos anos; o ensaio de Robert Carringer para a antologia
Citizen Kane: A Casebook, organizada por James Naremore, comprova,
através de comparações das versões dos roteiros, as colaborações de
Welles).(...) O que me traz à maior hipocrisia do projeto: embora a versão
inicial do roteiro de Mank tenha sido escrita por Jack Fincher no início da
década de 90 (ele faleceu em 2003), o texto passou por amplas revisões
feitas por Eric Roth (algo que o próprio David Fincher assumiu em entrevista)
– que não recebeu créditos por seu trabalho, já que David queria que o filme
fosse também uma homenagem ao pai, que, assim, é o único creditado
(VILLAÇA, 2020, web).

O crítico Martim Vasques da Cunha, na crítica para a Folha de S. Paulo, cita
brevemente a polêmica envolvendo a autoria do roteiro de Cidadão Kane no décimo
terceiro parágrafo e, ao contrário de Villaça, elogia a abordagem do longa com relação
à polêmica como ousada e surpreendente. O autor chega a desmerecer as discussões
em torno do tema, caracterizando-as como fofocas de bastidores.
Pai e filho evitaram o polemismo da crítica de cinema Pauline Kael, que, em
longo ensaio na revista New Yorker em 1971, “Criando Kane”, afirmava que
o verdadeiro responsável pelo filme seria Mank, e não Welles. Contudo,
Fincher transcende todas essas fofocas de bastidores e faz um intenso
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estudo de personagem a respeito de quem sobrevive à lógica do controle e
da ilusão que a sustenta (CUNHA, 2020, web).

A crítica publicada pelo Estadão fornece um grande espaço para a discussão
do assunto logo no início do texto, do terceiro parágrafo até o quinto. Ele, assim como
Villaça, cita os dois principais autores de teorias que surgiram com o passar dos anos
e, apesar de dizer que a visão do filme se assemelha mais à tese de Pauline Kael,
expõe uma preferência pela versão de Robert L. Carringer, a qual diz que “encerrou a
questão”.
Fincher não perde tempo com essa controvérsia, reavivada pela crítica
Pauline Kael, na revista The New Yorker, na década de 1970, depois em livro
(Criando Kane), e desmentida, com igual veemência, por outros estudiosos
do cinema de Welles, com destaque para Robert L. Carringer, cujo ensaio
The Making of Citizen Kane, editado em 1985, encerrou a questão. (...)
Baseado num argumento que Fincher herdou do pai, Jack Fincher, e parecia
reforçar a tendenciosa tese de Kael, favorável ao roteirista (AUGUSTO, 2020,
web).

5.8 SOBRE INFORMAÇÕES HISTÓRICAS

Os críticos com frequência utilizam dados históricos que ajudam o leitor a
compreender melhor o contexto do filme ou da época. O crítico Marcelo Hessel, no
texto para o Omelete, traz para o leitor informações sobre Orson Welles, figura
importante na narrativa de Mank, no segundo parágrafo, “aos 25 anos, Welles era o
garoto-prodígio do rádio e do teatro que toma Hollywood de assalto”. Hessel repete
essa estratégia no terceiro parágrafo ao falar sobre a origem do roteiro de Mank, “a
origem de Mank é bem anterior, data dos anos 1990, quando o pai de David Fincher,
o jornalista e roteirista Jack Fincher, ainda era vivo”, essa informação serve de base
para depois o autor explicar o valor sentimental que o filme tem para o diretor David
Fincher.
O crítico Pablo Villaça, no texto para o Cinema em Cena, reserva dois espaços
importantes para informações históricas e que já foram comentados nesta análise nos
subcapítulos “Sobre as informações complementares” e “Sobre a polêmica da autoria
do roteiro de Cidadão Kane retratada em Mank”. Porém, existem outras informações
menores também colocadas ao longo da crítica. Um exemplo é a frase “o formato
Technicolor era caro e usado apenas em superproduções específicas”, utilizada no
sexto parágrafo explicando o porquê era um padrão que os filmes da época de
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Cidadão Kane fossem em preto e branco, filme esse que serviu de inspiração para a
fotografia de Mank.
A crítica escrita por Martim Vasques da Cunha para a Folha também fornece
ao leitor informações complementares sobre Orson Welles, assim como a do Omelete
no décimo primeiro e segundo parágrafos relacionando, também, com a obra-prima
Cidadão Kane e fornecendo subsídios para quem está lendo compreender melhor a
importância da figura histórica que Welles representou.
Tido como o maior filme da história do cinema, “Cidadão Kane” foi o início de
uma sombra amaldiçoada sobre a filmografia de Welles, que passou o resto
da sua vida tentando recuperar a independência de que desfrutava na criação
do seu longa de estreia. Novato em uma indústria em que imperava o modelo
de “o gênio do sistema”, centrado na figura inescrupulosa do produtor, ele
nunca mais teve em Hollywood a autonomia que o estúdio RKO lhe
concedera no começo de sua carreira. Welles morreu em 1985, deixando, por
uma série de problemas de financiamento, vários longas inacabados, entre
eles, ironicamente, uma versão de “Dom Quixote” (CUNHA, 2020, web).

Uma das grandes informações históricas utilizadas na crítica do Sérgio
Augusto para o Estadão foi comentada já no subcapítulo “Sobre a polêmica da autoria
do roteiro em Cidadão Kane retratada nas críticas”. Porém, o autor também fornece
outras informações relevantes como detalhes sobre a vida de Mank além do que é
retratado no filme e que ajudam a compreender a importância da figura dele na história
que, segundo o autor, foi uma lenda viva e que ia muito além do estereótipo de escravo
do álcool e do jogo.
Suas tiradas irreverentes, não raro cáusticas, deliciavam a intelectualidade e
a alta burguesia do eixo Nova York/Los Angeles. Para o crítico e frasista
Alexander Woollcott, seu confrade na legendária Round Table do Hotel
Algonquin, ele era o homem mais engraçado de Manhattan. Ben Hecht,
decano e guru da turma, apelidou-o de “o Voltaire do Lado Leste do Central
Park”. Mank começou jornalista e assessor de imprensa (Isadora Duncan foi
sua cliente, em Paris), fez crítica de teatro no New York Times e na New
Yorker, até que acumuladas dívidas de jogo o fizeram abandonar tudo para
verificar in loco se Hollywood era mesmo aquela ensolarada cornucópia
alardeada por Hecht (“dólares a rodo e só idiotas na concorrência”), que foi o
primeiro da turma a se mandar para a Califórnia (AUGUSTO, 2020, web).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

No decorrer desta monografia foi assinalada a importância da internet como a
nova e poderosa plataforma na qual a crítica de cinema precisou se adaptar. Nesse
ambiente digital, pode-se dizer que existem dois tipos de veículos que publicam esses
textos: os da mídia tradicional impressa, que migraram para a internet, e os que foram
criados e pensados diretamente para ela. O desenvolvimento da presente pesquisa
possibilitou analisar o tema por meio de quatro críticas do filme Mank, de David
Fincher, publicadas em quatro veículos distintos. Os sites escolhidos foram os dos
jornais O Estado de S. Paulo e Folha de S. Paulo, além do Omelete e Cinema em
Cena. Os dois primeiros representando o primeiro tipo de veículo citado anteriormente
e os dois últimos representando o segundo tipo. A análise foi feita, principalmente, a
partir da seguinte pergunta-problema: É possível encontrar semelhanças entre a
crítica realizada nos veículos advindos do impresso e os já surgidos no meio digital a
fim de fornecer subsídios para a prática da crítica na atualidade?
O resultado da análise demonstrou que, sim, existem semelhanças entre os
dois tipos de veículos, principalmente, no que tange às estratégias linguísticas.
Algumas vezes pode haver diferenças na forma de abordar ou por conta do
posicionamento do crítico em um caso específico. No subcapítulo “Sobre elogios
exagerados”, esse pensamento se faz evidente, já que nem todos os críticos estavam
entusiasmados com o filme Mank a ponto de exagerar nos elogios. O caso acontece
apenas nas críticas da Folha de S. Paulo e do Omelete.
No subcapítulo “Sobre o uso das informações complementares”, as diferenças
na forma de abordar também ficam evidentes. Esse recurso está presente em todas
as críticas, mas aparece com mais frequência nos textos do Cinema em Cena e do
Omelete, principalmente no primeiro. Dessa forma, nota-se a preocupação nesses
veículos já criados para a internet em adotar um tom mais didático ao explicar
conceitos, envolvendo, assim, o leitor que poderia desistir da leitura por não estar
compreendendo completamente aquelas informações. Enquanto as críticas dos
veículos provindos do impresso são mais focadas em passar as informações,
provavelmente, por estarem acostumados ao público do impresso que lia mais e era
menos disperso comparado ao do digital.
Os outros subcapítulos da análise corroboram ainda mais para mostrar essas
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fortes semelhanças que os textos têm em comum. Todos utilizam comparações,
evocam trechos do filme ou fazem alusão a situações comuns ao leitor, destacam
expressões e palavras e abordam a polêmica da autoria do roteiro de Cidadão Kane
abordada em Mank. Como embasado na parte teórica, a crítica cinematográfica já
possui mais de um século de história e esses recursos já fazem parte de uma estrutura
textual que foi construída e solidificada ao longo dos anos.
Portanto, o grande diferencial da crítica digital que se mostra eficiente de
acordo com a análise está em investir mais em ferramentas que estimulem a
interatividade,

principalmente,

adaptando

um

mesmo

conteúdo

para

as

particularidades de cada plataforma e criando uma espécie de complementação entre
um conteúdo e outro.
As redes sociais mostram-se fortes aliados. Sendo assim, segue como
exemplo positivo o caso do portal Omelete, o qual consegue ter muitos comentários
na publicação da crítica no site, que permite vincular gratuitamente as contas das
redes sociais, e no vídeo que complementa esse conteúdo no YouTube. Ademais, a
estrutura textual também se mostra essencial para criar uma forma de prender o leitor
com comparações, informações complementares e descrição de trechos do filme. Os
veículos vindos do impresso precisarão adaptar-se melhor nesses quesitos ou
continuarão como na crítica de Mank, sem nenhum comentário de usuário.
Sendo assim, pode-se dizer que todos os objetivos propostos neste trabalho
foram cumpridos ao longo do referencial teórico. A metodologia de pesquisa
bibliográfica e análise do conteúdo, além do referencial selecionado, foram essenciais
para esse bom resultado. O aprendizado adquirido no decorrer da graduação também
foi de extrema importância, com relação ao tema foram essenciais as matérias de
Cinema e Crítica cinematográfica e jornalismo de cinema nas quais eu aprendi sobre
a história e o funcionamento da sétima arte e como elaborar uma boa crítica por meio
de exemplos textuais de vários críticos conceituados. As matérias de Gramática,
interpretação e redação jornalística e Pesquisa aplicada ao jornalismo ensinaram-se,
respectivamente, como interpretar um texto de diferentes formas e como elaborar uma
monografia. Cibercultura e Jornalismo digital e narrativas transmidiáticas ajudaramme a elaborar a minha reflexão sobre o tema durante a análise do mesmo com os
conceitos de interatividade no ambiente digital.
Destaca-se o importante papel que essa pesquisa desempenhou no meu
crescimento pessoal, acadêmico e profissional, já que o tema representa uma das
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minhas principais paixões, o cinema, e a sua relação com o jornalismo por meio da
função profissional de crítico cinematográfico, que é a minha principal ambição
profissional. Por meio dessa pesquisa pude compreender e refletir sobre a importância
histórica e os rumos que essa função pode ter futuramente e servirá como ponto de
partida para uma possível especialização ou mestrado. Salienta-se também a sua
importância na sociedade brasileira atual devido ao grande consumo de produções
audiovisuais principalmente via streaming. Por fim, ressalta-se a contribuição do
presente trabalho para o jornalismo, em especial, o cultural, fornecendo resultados
para o estudo e reflexão para futuros profissionais que atuarão ou têm a pretensão de
trabalhar na internet.
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ANEXO I – CRÍTICA DO FILME MANK, DE DAVID FINCHER, NO PORTAL
OMELETE
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Quando as pessoas navegam pela Netflix, certamente The Other Side of the Wind
não é um nome que aparece com frequência no menu, mas a versão finalizada do
filme que Orson Welles deixou incompleto em vida é um divisor de águas no
serviço, especificamente nas intenções da Netflix de inscrever sua breve história
entre os estúdios hollywoodianos mais prestigiados. Ao firmar uma autoridade
sobre Welles - um cineasta que também desafiou o sistema para fazer filmes
como bem quis - na prática a Netflix está pleiteando para si, por simbiose, esse
mesmo prestígio dos artistas outsiders.


É um encontro no mínimo oportuno, então, que a Netflix tenha pago David Fincher
para fazer Mank, a história de como o roteiro célebre de Cidadão Kane - o filme de
estreia de Welles - ganhou vida. De um lado, a Netflix coloca seu carimbo em um
filme de outsiders por excelência: aos 25 anos, Welles era o garoto-prodígio do
rádio e do teatro que toma Hollywood de assalto, acompanhado do roteirista
Herman J. Mankiewicz, cujas tendências de esquerda rapidamente o convidam a
virar persona non grata nos anos do perigo comunista. Do outro lado, Fincher
encontra em Mankiewicz mais um pária que dê vazão a comportamentos
obsessivo-destrutivos - tema que perpassa seu cinema de Tyler Durden a Mark
Zuckerberg.
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A origem de Mank é bem anterior, data dos anos 1990, quando o pai de David
Fincher, o jornalista e roteirista Jack Fincher, ainda era vivo. Não é raro que David
Fincher se pegue melhorando, na direção, um material que não parece acima da
média no papel, e é o que ocorre em Mank - cujo roteiro de Jack Fincher talvez
tenha para o cineasta um valor acima de tudo sentimental. O texto emula a
estrutura elíptica de Cidadão Kane e se enche de idas e vindas no tempo para
construir a Mankiewicz uma imagem consolidada de gênio injustiçado. Todo
momento que pode relembrar a genialidade do roteiro de Cidadão Kane é
aproveitado, e da mesma forma os engravatados de Hollywood se dispõem em
cena a todo tipo de demonização.
Nas mãos de um diretor “de Oscar”, poderia sair uma típica cinebiografia solene,
que pesa a mão no conflito à moda Davi e Golias. Fincher e seus caprichos de
encenação, porém, conseguem soprar vida em Mank. Dos estúdios de som nos
backlots de Hollywood, às mansões de Los Angeles e às extensões dos bulevares,
tudo em Mank é organizado para contrapor o tamanho do homem e o tamanho
agigantado dessa bolha de fantasia, prosperidade e poder. De um lado, o bunker
de Mankiewicz no rancho em Victorville parece um pesadelo de claustrofóbicos,
do outro Hollywood segue sua rotina de longas tomadas de cavalos e caubóis em
campos abertos. Se no capitalismo tardio somos submetidos todo o tempo a
evidências da nossa pequenez humana diante das engrenagens colossais do
sistema, então Mank amplia essas dimensões desproporcionais, enevoadas em
sonho, como se cruzasse Crepúsculo dos Deuses e Alice no País das Maravilhas.



É um filme sobre as assombrações que povoam os velhos palácios da Era de Ouro
de Hollywood, em outras palavras, e sobre como esses palácios oferecem
preciosos dioramas de opressões e dinâmicas de classe que transcendem o dia a
dia de Hollywood e alcançam as vidas na Califórnia, nos EUA, no mundo. Para os
aficionados em escala e os cenografistas, é um prato cheio, e ao mesmo tempo
presta tributo a uma das grandes inovações técnicas de Cidadão Kane, a
profundidade de campo que amplia os cenários e nos anos 1940 ajudou a
emancipar o cinema da estética do proscênio teatral.
Deve ter sido uma experiência enlouquecedora não só para Gary Oldman, que no
papel de Mankiewicz precisa atender as dezenas de takes pedidos por Fincher
com falas entregues em velocidade dobrada, mas principalmente para os

profissionais de iluminação. Desde os anos 1990, Fincher sempre quis fazer o filme
em preto-e-branco, e o resultado meticuloso - assinado pelo diretor de fotografia
Erik Messerschmidt, parceiro relativamente recente do diretor - está plenamente
em sintonia com essa megalomania. Todo cenário parece cheio de detalhes
obsessivos, cada um iluminado com dezenas de discretos holofotes de luz, como
se capturados e miniaturizados em globos-de-neve, como aquele que representa a
infância pura de Charles Foster Kane. Mas no álbum de globo-de-neves feito por
Mank não há mais traços de inocência, e a própria fotografia em preto e branco
denota o gosto agridoce dessa realidade deslocada, artificial.
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Esse paralelo então entre Cidadão Kane e Mank funciona muito bem; ambos são
filmes sobre um fim de inocência, sobre a desilusão com o sonho americano, e no
caso de Mank a deterioração só parece bem mais avançada, estabelecida. Não
deixa de ser uma obra de cinismo que está bem inserida em 2020, e nisso também
serve ao projeto de marca da Netflix - que pinta o studio system como uma
estrutura viciada, balcão de vendas e palco de politicagens. O filme suprime a
importância da RKO na criação de Cidadão Kane justamente para centrar fogo na
Metro, a grande corporação vilã, o Golias que eclipsa os outsiders.
Encarar essa história como um “true crime” pode ter sua curiosidade,
especialmente para quem, 80 anos depois, se interroga sobre essa proverbial
genialidade de Orson Welles e seu filme de estreia, mas Mank traz um viés muito
claro e que interessa essencialmente à Netflix - inclusive no movimento de tirar
Welles de cena e substitui-lo por Mankiewicz. Porque, afinal, depois de conseguir
para si, via Welles, o prestígio dos outsiders, o passo seguinte é reescrever o
passado, e isso também é totalmente 2020.

Mank
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ANEXO II – CRÍTICA DO FILME MANK, DE DAVID FINCHER, NO PORTAL
CINEMA EM CENA

O mais tradicional portal de cinema da Internet brasileira (/)
Pesquisar entre mais de 1.100 críticas, notícias e artigos...
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Acessar (/login) - Registrar (/cadastrar)

Navegue por aqui

Críticas por Pablo Villaça



Datas de Estreia:

Nota:

Brasil

Exterior

04/12/2020

04/12/2020

Crítico

Usuários
2/5

4/5

Distribuidora
Netflix
Duração do filme
131 minuto(s)

Direção
David Fincher (/pessoa/lista/146/david-fincher)

Elenco
Gary Oldman (/pessoa/lista/2541/gary-oldman) , Amanda Seyfried (/pessoa/lista/350/amanda-seyfried) , Lily
Collins (/pessoa/lista/10882/lily-collins) , Charles Dance (/pessoa/lista/901/charles-dance) , Tom Pelphrey
(/pessoa/lista/14996/tom-pelphrey) , Arliss Howard (/pessoa/lista/5334/arliss-howard) , Tuppence Middleton
(/pessoa/lista/7365/tuppence-middleton) , Tom Burke (/pessoa/lista/15000/tom-burke) , Ferdinand Kingsley
(/pessoa/lista/15001/ferdinand-kingsley) , Jamie McShane (/pessoa/lista/15002/jamie-mcshane) , Sam Troughton
(/pessoa/lista/14998/sam-troughton) , Toby Leonard Moore (/pessoa/lista/14999/toby-leonard-moore) , Monika
Gossmann (/pessoa/lista/14997/monika-gossmann) , Joseph Cross (/pessoa/lista/9164/joseph-cross) , Jack
Romano (/pessoa/lista/15003/jack-romano) , Adam Shapiro (/pessoa/lista/1517/adam-shapiro) , John Churchill
(/pessoa/lista/15004/john-churchill) , Jeff Harms (/pessoa/lista/15005/jeff-harms) , Bill Nye
(/pessoa/lista/15006/bill-nye)

Roteiro
Jack Fincher (/pessoa/lista/15007/jack-fincher)

Produção
Ceán Chaffin (/pessoa/lista/10062/cean-chaffin) , Eric Roth (/pessoa/lista/9578/eric-roth) , Douglas Urbanski
(/pessoa/lista/14067/douglas-urbanski)

Fotogra a
Erik Messerschmidt (/pessoa/lista/15008/erik-messerschmidt)

Música
Trent Reznor (/pessoa/lista/1135/trent-reznor) , Atticus Ross (/pessoa/lista/1136/atticus-ross)

Montagem
Kirk Baxter (/pessoa/lista/1137/kirk-baxter)

Design de Produção
Donald Graham Burt (/pessoa/lista/4025/donald-graham-burt)

Figurino
Trish Summerville (/pessoa/lista/1138/trish-summerville)

Mank
Mank

Dirigido por David Fincher. Roteiro de Jack Fincher. Com: Gary Oldman, Amanda Seyfried, Lily Collins,
Charles Dance, Tom Pelphrey, Arliss Howard, Tuppence Middleton, Tom Burke, Ferdinand Kingsley,
Jamie McShane, Sam Troughton, Toby Leonard Moore, Monika Gossmann, Joseph Cross, Bill Nye.
Assim como as séries de televisão são um universo no qual os roteiristas detêm o título de showrunners e se
encontram no topo da hierarquia criativa, o Cinema é tradicionalmente considerado como uma mídia do diretor –
uma visão que se tornou ainda mais dominante graças à teoria do autor (termo cunhado por Truffaut na Cahiers
du Cinéma em 1954), com a exportação desta para a crítica norte-americana através dos escritos de Andrew
Sarris e com a propagação do egocêntrico “crédito de vaidade” (“Um filme de”) ao longo das décadas.
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Particularmente, sempre vi a produção cinematográfica como uma forma de arte coletiva; a liderança criativa
dos diretores é essencial, claro, mas só é possível graças ao trabalho realizado por aqueles que colocaram o
resultado de sua imaginação no papel – e não é à toa que há muitos anos passei a fazer questão de incluir o
nome dos roteiristas em todas as críticas que escrevo, já que o desequilíbrio de forças na indústria praticamente
garante que estes sejam ignorados por boa parte do público.
Pois
Mank,
primeiro
longa
de
David
Fincher
desde
Garota
Exemplar
(https://cinemaemcena.com.br/critica/filme/5833/garota-exemplar) (lançado há seis anos!), é uma obra que
traz os roteiristas para o primeiro plano, incluindo, entre seus personagens, figuras reais e emblemáticas como
Ben Hecht (Interlúdio), S.J. Perelman (A Volta ao Mundo em 80 Dias), Charles MacArthur (A Primeira Página e
todas as versões que vieram da peça), George S. Kaufman (Uma Noite na Ópera), Charles Lederer (Os
Homens Preferem as Louras), Joseph Mankiewicz (A Malvada) e, claro, seu irmão Herman “Mank” Mankiewicz,
cujo
processo
de
escrita
do
roteiro
de
Cidadão
Kane
(https://cinemaemcena.com.br/critica/filme/7057/cidadao-kane) serve como centro deste filme. Preso à
cama depois de um acidente automobilístico, Mank (Oldman) é levado a um rancho distante por John
Houseman (Troughton), parceiro comercial de Orson Welles (Burke), para que possa se concentrar no trabalho
sem as distrações das festas, jogos e bebidas que faziam parte de seu cotidiano, sendo auxiliado pela
datilógrafa Rita Alexander (Collins) e pela enfermeira Frieda (Gossmann) enquanto se inspira em suas
experiências com o magnata da mídia William Randolph Hearst (Dance) e sua amante Marion Davies (Seyfried)
para conceber a história de Charles Foster Kane.
Escrito por Jack Fincher, pai de David, há décadas e nunca produzido (mais sobre isso daqui a pouco), o roteiro
de Mank infelizmente faz as escolhas narrativas mais óbvias para abordar o tema, incluindo legendas que
reproduzem os cabeçalhos das cenas na tela (é um filme sobre roteiro, entenderam?) e uma estrutura baseada
em flashbacks que busca mimetizar a de Kane – com a diferença importante de que, enquanto no clássico as
lembranças traziam dimensões novas e relevantes aos acontecimentos que interrompiam, aqui soam apenas
como uma muleta, um truque barato de roteirista, que jamais se justifica dramaticamente.
Mais grave, contudo, é o fato de Fincher pai falhar em trazer impulso dramático ou mesmo algum arco eficaz
para a história: ao longo de seus 131 minutos de duração, Mank não cria qualquer urgência narrativa ou conflito
real, já que a “dificuldade” do personagem-título para cumprir seu prazo se revela um motor tolo não só por sua
trivialidade, mas porque sabemos de antemão que ele será bem-sucedido. Para tentar compensar este
problema, o filme procura dar algum peso à relação entre Mank e a assistente Rita (e ao destino incerto do
marido da garota), mas sem conseguir se decidir exatamente o que fazer com estes elementos. Além disso, a
percepção do roteirista acerca desta fragilidade dramática fica patente em seu esforço desastrado de introduzir
um toque de tragédia através de uma das poucas figuras totalmente ficcionais da trama, o diretor Shelly Metcalf
(McShane), que sofre uma crise de consciência diante do uso de seu trabalho como arma de propaganda
reacionária – e mesmo aqui Jack Fincher tropeça ao incluir o detalhe de que o sujeito foi diagnosticado com o
Mal de Parkinson, o que não só é descartável como enfraquece a motivação de Shelly, cujas ações deixam de
ser claramente movidas por idealismo e passam a envolver o desespero diante do diagnóstico.
O mais decepcionante, no entanto, é que o próprio David Fincher parece se deixar contaminar pelas escolhas
óbvias do pai – e se há algo que o cineasta nunca havia feito é apelar para o lugar-comum, como rodar o filme
em preto-e-branco apenas porque aborda os bastidores de um clássico rodado sem cores e se passa em um
período no qual este ainda era o padrão (o formato Technicolor era caro e usado apenas em superproduções
específicas). Mas ainda pior é que Fincher abraça a ideia pela metade, adotando o preto-e-branco, mas
filmando em widescreen, num formato de 2.20:1 que cria um contraste colossal com o padrão da época (1.37:1,
ou seja: uma tela quase quadrada em vez de retangular). Como se não bastasse, a fotografia digital de Erik
Messerschmidt nem sequer tenta se aproximar dos contrastes marcantes do trabalho de Gregg Toland em Kane
ou mesmo referenciar o deep focus que passou a definir o clássico, optando, em vez disso, por uma paleta

lavada, sem texturas, que denuncia sua natureza digital por mais que Fincher simule arranhões de película,
grãos e inclua as marcas que indicavam a mudança dos rolos. Ou seja: o diretor faz escolhas óbvias, mas de
forma incompleta, o que talvez seja ainda mais frustrante.
Bem mais interessante é o design de som de Ren Klyce, cuja mixagem em mono não só remete às produções
da época como confere um leve eco aos diálogos que cria a impressão de estarmos assistindo ao filme dentro
de uma sala grande de exibição, permitindo ainda que a trilha sonora de Trent Reznor e Atticus Ross, com suas
notas sinistras que parecem prenunciar desastres, se tornem bombásticas e intensas. Para finalizar, a
montagem de Kirk Baxter, já presa à estrutura do roteiro, ao menos faz o que pode para trazer coesão aos
saltos temporais – e nem vou culpá-lo pelo excesso de dependência dos fades, já que estes ao menos se
encaixam na proposta do período.
Outro que tem seu trabalho limitado pelo roteiro é Gary Oldman, um dos melhores atores de sua geração, que
fica preso à visão unidimensional que Jack Fincher tem de Herman Mankiewicz, que segue essencialmente o
mesmo do início ao fim da narrativa: um homem inteligente e talentoso cujo alcoolismo, somado ao seu vício por
jogos e à sua arrogância, garante que sua trajetória profissional seja sempre turbulenta. Não que o roteirista o
enxergue de modo negativo, pois não enxerga: afinal, mesmo sendo um marido e pai ausente, condenando a
família a enfrentar dificuldades financeiras constantes e condicionando todos ao seu redor a tratarem sua
esposa (Middleton) como “Pobre Sara”, Mank de vez em quando pergunta a esta “por que ainda o ama”, o que,
na lógica do filme, parece ser o bastante para que perdoemos seus pecados, já que ele também os enxerga.
Bem mais interessante, por outro lado, é a composição de Amanda Seyfried, que evoca a inteligência e a
lealdade de Marion Davies, a maior vítima do sucesso artístico de Cidadão Kane
(https://cinemaemcena.com.br/critica/filme/7057/cidadao-kane) (mesmo que Welles e Mankiewicz tenham
insistido, por anos, que a artisticamente medíocre Susan Alexander de seu filme não tenha sido inspirada por
Davies). Do mesmo modo, Charles Dance traz um tom de ameaça a Hearst que sugere seu poder menos
através de suas falas do que de seu olhar intenso e sorriso contido. Já as versões de Louis B. Mayer (Howard) e
Irving Thalberg (Ferdinand Kingsley, filho de Ben) são pouco mais do que caricaturas, o que é uma pena.
Abraçando ao menos em parte os argumentos de Pauline Kael em seu ensaio “Criando Kane”, que atribuía a
Mankiewicz todo o sucesso criativo do filme e tentava pintar Orson Welles como um aproveitador que se
beneficiou do talento de sua equipe, o roteiro e a montagem de Mank chegam a tentar estabelecer um paralelo
entre Welles e Hearst em uma sequência na qual vemos os dois homens, de modo intercalado, como figuras
poderosas confrontando o protagonista – o que não só é uma comparação absurda como injusta (vários
historiadores
demoliram
o
texto
de
Kael
–
da
qual
sou
grande
admirador
(https://cinemaemcena.com.br/critica/filme/8482/what-she-said-the-art-of-pauline-kael) – ao longo dos
anos; o ensaio de Robert Carringer para a antologia Citizen Kane: A Casebook
(https://www.amazon.com/Orson-Welless-Citizen-Kane-Casebooks/dp/019515892X/),
organizada
por
James Naremore, comprova, através de comparações das versões dos roteiros, as colaborações de Welles).
Que Kael, com sua aversão a Sarris - e, consequentemente, à teoria do autor -, tenha tentado desmerecer a
contribuição de Welles (mesmo que em outros pontos da carreira tenha abraçado diretores específicos, como
Robert Altman e Warren Beatty) é algo até compreensível; que os Fincher insistam nisso com tantas evidências
contrárias é apenas lamentável.
O que me traz à maior hipocrisia do projeto: embora a versão inicial do roteiro de Mank tenha sido escrita por
Jack Fincher no início da década de 90 (ele faleceu em 2003), o texto passou por amplas revisões feitas por
Eric Roth (algo que o próprio David Fincher assumiu (https://www.vulture.com/2020/10/david-finchermank.html) em entrevista) – que não recebeu créditos por seu trabalho, já que David queria que o filme fosse
também uma homenagem ao pai, que, assim, é o único creditado.
O que talvez não me incomodasse tanto se Mank não fizesse tanto esforço para acusar Orson Welles (de novo:
injustamente) de fazer exatamente isso.

Mas como Hollywood ama se ver nas telas, não ficarei surpreso caso um dos esforços mais medíocres (e
desonestos) de David Fincher se torne também aquele que finalmente lhe trará os prêmios que já deveria ter
recebido há muito tempo por sua brilhante carreira.
05 de Dezembro de 2020
(Curtiu o texto? Se curtiu, você sabia que o Cinema em Cena é um site totalmente independente cuja produção
de conteúdo depende do seu apoio para continuar? Para saber como apoiar, basta clicar aqui
(https://www.catarse.me/cinemaemcena) - só precisamos de alguns minutinhos para explicar. E obrigado desde
já pelo clique! Mesmo!)
Pablo Villaça, 18 de setembro de 1974, é um
crítico cinematográfico brasileiro. É editor do
site Cinema em Cena, que criou em 1997, o
mais antigo site de cinema no Brasil. Trabalha
analisando filmes desde 1994 e colaborou em
periódicos nacionais como MovieStar, Sci-Fi
News, Sci-Fi Cinema, Replicante e SET.
Também é professor de Linguagem e Crítica
Cinematográficas.
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ANEXO III – CRÍTICA DO FILME MANK, DE DAVID FINCHER, NO PORTAL
DO JORNAL FOLHA DE S. PAULO

'Mank' é como retrato de 'Quixote' feito por Sancho
Pança
David Fincher apresenta um roteirista louco que denuncia a ilusão da indústria do
cinema em filme indicado a 10 Oscars
28.nov.2020 às 23h15
Atualizado: 16.mar.2021 às 19h36
EDIÇÃO IMPRESSA (https://www1.folha.uol.com.br/fsp/fac-simile/2020/11/29/)

Martim Vasques da Cunha
Doutor em ética e filosofia política pela USP, é autor de "A Tirania dos Especialistas" (Civilização
Brasileira) e "O Contágio da Mentira" (Âyiné)

[RESUMO] Filme mais maduro de David Fincher
(https://www1.folha.uol.com.br/ilustrissima/2020/11/david-fincher-fala-de-mank-seu-filme-mais-pessoal-sobre-roteirista-decidadao-kane.shtml),

"Mank" apresenta intenso estudo sobre um personagem que,
embora conhecido como alcoólatra fracassado, manteve a pureza interior em
meio a mentiras políticas que o rodeavam e, como uma espécie de releitura
moderna do fiel escudeiro de "Dom Quixote
(https://www1.folha.uol.com.br/ilustrissima/2018/06/dom-quixote-ensina-a-lutar-contra-injusticas-e-preconceitos-diztostao.shtml)"

ou do tolo de "Rei Lear (https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2014/07/1486256-juca-deoliveira-se-joga-sozinho-no-monologo-rei-lear.shtml)", denunciou os poderosos e as engrenagens
nefastas da indústria do cinema. (https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2021/02/no-globo-de-ourofilmes-do-streaming-dominam-com-recorde-de-mulheres.shtml)" (https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2021/02/noglobo-de-ouro-filmes-do-streaming-dominam-com-recorde-de-mulheres.shtml)Mank
(https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2021/03/oscar-anuncia-os-indicados-de-sua-edicao-pandemica-acompanhe.shtml)"

é o filme recordista de (https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2021/03/oscar-anuncia-os-indicados-de-suaedicao-pandemica-acompanhe.shtml)indicações ao Oscar neste ano
(https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2021/03/oscar-anuncia-os-indicados-de-sua-edicao-pandemica-acompanhe.shtml)

(10 no total), incluindo melhor filme, diretor (para Fincher) e ator (Gary
Oldman). O resultado será divulgado em 25 de abril.
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“Mank”, de David Fincher, é o “Dom Quixote
(https://www1.folha.uol.com.br/ilustrissima/2018/06/dom-quixote-ensina-a-lutar-contra-injusticas-e-preconceitos-diz-

feito sob o ponto de vista do fiel escudeiro Sancho Pança. A
referência não é mero preciosismo. O famoso romance espanhol de Miguel de
Cervantes é citado duas vezes no filme —e, por coincidência, nas suas cenas
mais importantes.
tostao.shtml)”

A primeira é quando o personagem-título, Herman Mankiewicz (um Gary
Oldman (https://www1.folha.uol.com.br/ilustrissima/2020/11/usei-minha-memoria-do-alcoolismo-para-criar-mankafirma-gary-oldman.shtml) pleno de sutileza), roteirista de cinema genial e genioso,
decide consolar a amante do magnata William Randolph Hearst (Charles

Dance, implacável), a atriz em decadência Marion Davies (uma adorável
Amanda Seyfried), em um passeio nos jardins do castelo de San Simeon,
especialmente construído pelo milionário para sua concubina.
Ela está irritada porque queria interpretar Maria Antonieta
(https://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrad/fq0704200812.htm) na tela prateada, mas é considerada
uma “mera comediante” pelos produtores que, ironicamente, bajulam o seu
patrono (ele também, por sinal, a despreza em relação às suas pretensões
artísticas).
A conversa entre o roteirista e a atriz tem como pano de fundo uma série de
animais enjaulados. Regados a bebida barata, Mank e Marion revelam ao
espectador quem é quem na “cidade das redes”, do pulha Louis B. Mayer
(chefão da MGM, o maior estúdio da época) ao pusilânime Irving Thalberg
(garoto prodígio, produtor para Mayer de vários sucessos cinematográficos,
morto precocemente em 1936).
Quando ela pergunta se poderia interpretar a rainha de Versalhes, Mank hesita
e sai-se com uma resposta idiossincrática: “Não, você seria perfeita como
Dulcinéia”, referindo-se à donzela que Dom Quixote tenta salvar das agruras
do mundo.
A segunda sequência é o clímax do filme. Alguns anos depois, na sala de jantar
de San Simeon, um Mank ainda mais bêbado e enfurecido —pois descobriu
uma trama de mentira e enganos, criada por Hearst e Mayer, para fraudar a
campanha estadual na Califórnia, o que ajudou o republicano Frank Merriam a
derrotar o democrata Upton Sinclair— decide confrontar o mecenas de
Marion Davies com a única arma de que dispõe: a palavra.
Do nada, vende a ideia de um filme para Mayer. A história seria sobre um novo
tipo de Dom Quixote, um empresário das comunicações, que teria um ideal a
seguir, mas se corromperia com o passar do tempo e se transformaria em tudo
o que odeia. A proposta não causa boa impressão: no arremate da sua fala,

Mank vomita na frente dos convidados, observando jocosamente que “o vinho
branco saiu junto com o peixe”.
Para quem conhece um pouco da história do cinema, fica evidente que esse
enredo sobre o Quixote dos anos 1930 daria origem depois a “Cidadão Kane
(https://www1.folha.uol.com.br/folha-100-anos/2020/02/cidadao-kane-inventou-o-cinema-moderno-ao-ignorarconvencoes.shtml)”

(1941), o primeiro longa-metragem de Orson Welles

(https://www1.folha.uol.com.br/ilustrissima/2018/02/as-filmagens-e-a-farra-de-orson-welles-no-carnaval-de-1942.shtml),

coescrito por Mank.
Durante anos, críticos e cinéfilos colocaram Welles como o Dom Quixote desta
mítica película que teria enfrentado o poderoso Hearst, uma vez que o longa
seria inspirado em sua biografia, inclusive com referências picantes ao
relacionamento com Davies.
Tido como o maior filme da história do cinema, “Cidadão Kane” foi o início de
uma sombra amaldiçoada sobre a filmografia de Welles, que passou o resto da
sua vida tentando recuperar a independência de que desfrutava na criação do
seu longa de estreia.
Novato em uma indústria em que imperava o modelo de “o gênio do sistema”,
centrado na figura inescrupulosa do produtor, ele nunca mais teve em
Hollywood a autonomia que o estúdio RKO lhe concedera no começo de sua
carreira. Welles morreu em 1985, deixando, por uma série de problemas de
financiamento, vários longas inacabados, entre eles, ironicamente, uma versão
de “Dom Quixote”.
Em “Mank”, David Fincher (https://www1.folha.uol.com.br/amp/ilustrissima/2020/11/david-fincher-fala-demank-seu-filme-mais-pessoal-sobre-roteirista-de-cidadao-kane.shtml),

a partir de um roteiro de seu pai
(Jack Fincher), revisita a parceria do roteirista e de Welles na confecção de
“Kane” por um caminho ousado e surpreendente. Pai e filho evitaram o
polemismo da crítica de cinema Pauline Kael, que, em longo ensaio na revista
New Yorker em 1971 (https://www.newyorker.com/culture/the-front-row/herman-mankiewicz-pauline-kael-andthe-battle-over-citizen-kane),

“Criando Kane”, afirmava que o verdadeiro responsável

pelo filme seria Mank, e não Welles. Contudo, Fincher transcende todas essas
fofocas de bastidores e faz um intenso estudo de personagem a respeito de
quem sobrevive à lógica do controle e da ilusão que a sustenta.
Desde o maravilhoso filme “Zodíaco” (2007), passando pelas séries que
produziu com a Netflix (“House of Cards (https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2018/10/estrelade-house-of-cards-robin-wright-diz-que-viu-o-lado-negro-da-politica.shtml)” e “Mindhunter
(https://www1.folha.uol.com.br/colunas/lucianacoelho/2019/08/mindhunter-vai-na-contramao-dos-sustinhos-e-reviravoltasestapafurdias.shtml)”)

e a chamada trilogia da incerteza —“A Rede Social” (2010),

“Millennium: Os Homens que Não Amavam as Mulheres” (2011) e “Garota
Exemplar” (2014)—, Fincher se aprofundou em um tema que ainda era
incipiente em seus clássicos da década de 1990, como “Seven: Os Sete Crimes
Capitais (https://www1.folha.uol.com.br/fsp/1995/12/15/ilustrada/1.html)” (1995) e “Clube da Luta
(https://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrad/fq2910199936.htm)”

(1999): a vinculação macabra entre

verdade e poder.
“Mank”, neste sentido, é seu filme mais maduro, não só por lidar com o
assunto cinematográfico por excelência, a ficção, mas por apresentar, ao
contrário do que ocorre em suas obras anteriores, alguém que, a despeito da
mentira que o rodeia, consegue manter uma pureza interior —e vencer,
mesmo que uma única vez, os potentados de Hollywood.
Daí a referência ao “Quixote” de Cervantes. Mank não se vê como o Cavaleiro
da Triste Figura de seu roteiro porque, no fundo, apesar de ser um bêbado
irresponsável (palavras do próprio), ele nunca se vendeu.
Temos aqui o Sancho Pança que denuncia as atrocidades de um Hearst ou
antevê a arrogância fatal de um Orson Welles. Sob a aparência de um mero
“bobo da corte” (como seu irmão, o cineasta Joseph Mankiewicz, o chama),
Mank, na verdade, é muito mais próximo do “tolo”, do “louco” obrigado a
contar o que de fato acontece nas engrenagens de um reino estéril e devastado
pela insanidade de seus governantes.

O Mank dos Fincher e o Mank real são parte de uma longa tradição literária e
filosófica, celebrada por Erasmo de Roterdã em “Elogio da Loucura” (1509).
Neste pequeno livro que fez a cabeça de vários escritores humanistas —entre
eles Cervantes, que o tomou de inspiração para o seu “Quixote”—, a
personagem principal, Moriae (loucura, em latim), trajada em trapos e guizos,
apresenta-se em um palco e anuncia que tudo que se encontra no mundo está
sob seu domínio.
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•

David Fincher fala de 'Mank', seu filme mais pessoal, sobre
roteirista de 'Cidadão Kane'
(https://www1.folha.uol.com.br/ilustrissima/2020/11/david-fincher-fala-de-mank-seu-filme-maispessoal-sobre-roteirista-de-cidadao-kane.shtml)

•

Usei minha memória do alcoolismo para criar Mank, afirma Gary
Oldman
(https://www1.folha.uol.com.br/ilustrissima/2020/11/usei-minha-memoria-do-alcoolismo-paracriar-mank-afirma-gary-oldman.shtml)

Poucas vezes alguém conseguiu captar tão bem aquilo que Camões chamava
de “o desconcerto do mundo” em uma figura simbólica palpável, na qual
Erasmo permite que sua Dama Loucura, tal como Mank, fale sem pudores
sobre os estúpidos de sua época, em especial os sábios que proferiam
antiquadas fórmulas escolásticas, e também sobre o clero, despido de
qualquer função em uma era em que a crise espiritual já se instalara por
completo, sendo vista como uma banalidade.
Um século depois, a figura do “tolo” se cristalizaria na tragédia de William
Shakespeare, “Rei Lear” (1606). Apesar de Mank se assemelhar mais ao Sancho

Pança espanhol (https://www1.folha.uol.com.br/fsp/especial/fj1806200522.htm), o roteirista
fracassado é, no fundo, a releitura moderna desse personagem antológico da
peça inglesa.
Afinal, em Hollywood, os poderosos estão completamente ensandecidos,
imitadores perfeitos do velho Lear. São os Quixotes que lutam a favor dos
moinhos de vento, e não contra eles, ao contrário do que narra o clássico de
Cervantes.
E de nada adianta ter um Sancho ao seu lado, pois os avisos do escudeiro serão
sempre ignorados. Não à toa que vemos, maravilhados, Mank como o louco
apto a denunciar o mecanismo de submissão que movimenta a magia do
cinema.
O drama escrito por Mank que resultou no filme de Orson Welles
(https://www1.folha.uol.com.br/folha-100-anos/2020/02/cidadao-kane-inventou-o-cinema-moderno-ao-ignorar-

foi seu derradeiro ataque contra esse sistema nefasto. A ironia é
que os mesmos poderosos que o rejeitaram foram obrigados a premiá-lo com
um Oscar de melhor roteiro, em 1942.
convencoes.shtml)

Afinal, eles sempre souberam que Mank foi o único que “farejou quando um
sujeito pleno de poder está fedendo de podre”. Eis aí a beleza do filme de
David Fincher (https://www1.folha.uol.com.br/ilustrissima/2020/11/david-fincher-fala-de-mank-seu-filme-maispessoal-sobre-roteirista-de-cidadao-kane.shtml), feito em homenagem ao seu pai e também a um
personagem aparentemente marginal na história do cinema: provar que a
única verdade que importa, a da ficção, supera qualquer mentira política.

MANK
Quando Em cartaz nos cinemas; a partir de 4/12 na Netflix
Elenco Gary Oldman, Amanda Seyfried e Lily Collins
Direção David Fincher
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'Mank' reflete sobre a figura do
roteirista de 'Cidadão Kane'
Filme de David Fincher produzido pela Netflix lança luz sobre Herman Mankiewicz
Sérgio Augusto, O Estado de S.Paulo
12 de dezembro de 2020 | 16h00

Gostei de Mank, mas não o recomendo a qualquer um. A quem nunca viu Cidadão Kane, de jeito
nenhum. Aos demais, se pouco íntimos da gênese do filme de estreia de Orson Welles e do Zeitgeist
político e cultural da América nas décadas de 1930 e 1940, aconselho cautela e paciência: Mank,
embora dirigido (por David Fincher) e fotografado (por Erik Messerschmidt) com um capricho à altura
de seu elenco exemplar, pode lhes provocar enfado e até uma certa impaciência.

Gary Oldman vive Herman Mankiewicz em 'Mank', de David Fincher Foto: Netﬂix
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Netflix resgata filme inédito e inacabado de Orson Welles

Diferentemente daquele docudrama sobre o diretor Michael Curtiz e os bastidores de Casablanca,
também exibido pela Netflix, Fincher não aborda as filmagens da magnum opus de Welles. Interessavalhe explorar apenas o que veio antes, os prolegômenos do projeto.

Seu protagonista, exuberantemente encarnado por Gary Oldman, é Herman Mankiewicz (1897-1953),
não Welles (Tom Burke), que aparece pouco, para discutir detalhes do primeiro tratamento de um
script que a princípio se intitulava American e sempre suscitou polêmicas a respeito de seu verdadeiro
autor. Quem, afinal, o escreveu, Mank ou Welles?
Fincher não perde tempo com essa controvérsia, reavivada pela crítica Pauline Kael, na revista The New
Yorker, na década de 1970, depois em livro (Criando Kane), e desmentida, com igual veemência, por
outros estudiosos do cinema de Welles, com destaque para Robert L. Carringer, cujo ensaio The
Making of Citizen Kane, editado em 1985, encerrou a questão. Sua maior dívida Welles contraiu com o
diretor de fotografia Gregg Toland, não com Herman.
Baseado num argumento que Fincher herdou do pai, Jack Fincher, e parecia reforçar a tendenciosa tese
de Kael, favorável ao roteirista, Mank termina antes do início das filmagens de Cidadão Kane, com uma
coda alusiva à entrega dos Oscars de 1942, quando a Academia de Hollywood dividiu a premiação de
“melhor roteiro original” entre Welles e Mank, o único laurel que o filme, candidato a mais oito
estatuetas, arrebatou.

A dupla não compareceu à entrega dos prêmios. Welles, aliás, estava no Rio de Janeiro na noite do
Oscar.
Muito mais do que um escravo do álcool e da jogatina, que lhe abreviaram a carreira de prolífico e
exitoso roteirista em alguns estúdios de Hollywood e, por fim, a própria vida, Mank foi, como Welles,
uma figura “bigger than life”, uma lenda viva. Suas tiradas irreverentes, não raro cáusticas, deliciavam a
intelectualidade e a alta burguesia do eixo Nova York/Los Angeles.
Para o crítico e frasista Alexander Woollcott, seu confrade na legendária Round Table do Hotel
Algonquin, ele era o homem mais engraçado de Manhattan. Ben Hecht, decano e guru da turma,
apelidou-o de “o Voltaire do Lado Leste do Central Park”.
Mank começou jornalista e assessor de imprensa (Isadora Duncan foi sua cliente, em Paris), fez crítica
de teatro no New York Times e na New Yorker, até que acumuladas dívidas de jogo o fizeram
abandonar tudo para verificar in loco se Hollywood era mesmo aquela ensolarada cornucópia alardeada
por Hecht (“dólares a rodo e só idiotas na concorrência”), que foi o primeiro da turma a se mandar para
a Califórnia.
A sequência em que Hecht (Jeff Harms) faz breve aparição, no bunker de roteiristas da Paramount, é
um desafio ao know-who dos espectadores. Quem souber quem foram e o que deu fama a George
Kaufman, S. J. Perelman, Charlie MacArthur e Shelly Metcalf, além do próprio Hecht, vai curtir em
dobro.
O factotum Metcalf nunca existiu, pura invencionice do filme para cumprir determinada função sobre a
qual me calo para evitar spoilers. Senti falta, naquele reduto, de Dorothy Parker, outra egressa do
Algonquin sob contrato com a Paramount.
Charles Lederer, a quem esses roteiristas e comediógrafos de língua afiada são apresentados por Joe
(Joseph) Mankiewski, irmão mais novo de Herman, assinou roteiros para Howard Hawks, chegou a
dirigir três filmes, mas seu maior trunfo era ser sobrinho da atriz Marion Davies e comensal de San
Simeon, o faraônico castelo que o magnata da imprensa William Randolph Hearst, a derradeira
inspiração para Charles Foster (Cidadão) Kane, construiu para Davies, sua eterna amante, na costa
californiana. Joseph Cross, Amanda Seyfried e Charles Dance foram escolhas felizes para aqueles
papéis. Não erram uma nota.

Foi Lederer quem ligou Mank a Hearst, que se deleitava com a presença e o humor cintilante do
roteirista, até que se cansou de suas carraspanas e vitupérios, e o baniu de seus domínios.
Terá sido a escolha de Hearst como modelo de Kane um ato de vingança? Talvez sim. Mas Welles, que
convidara Mank para integrar a equipe do Mercury Theater, transferida para Hollywood sob supervisão
de John Houseman (Sam Troughton), também já o tinha em seu rol de opções, encimado pelo magnata
do petróleo (e mais tarde dono da RKO) Howard Hughes e o ex-presidente Theodor Roosevelt, que se
apossara de Cuba com a ajuda da cadeia de jornais de Hearst.
É possível que alguns espectadores fiquem com a impressão de que Cidadão Kane foi produzido pela
Paramount ou na MGM, não na modesta RKO. Louis B. Mayer (Arliss Howard), o poderoso chefão da
Metro, era um dos mais assíduos habitués de San Simeon e até por isso aparece mais no filme que
Welles e seu fiador na RKO, George Schaefer.
Comparsa ideológico de Hearst, o reacionário Mayer, simpático ao nazismo apesar de judeu, entrou de
cabeça no vale-tudo contra a candidatura do democrata progressista Upton Sinclair à governança da
Califórnia em 1934, numa eleição difamante, movida a fake news e sórdida propaganda direitista,
vencida pelo republicano Frank Merriam. É um dos pontos mais altos do filme.

NOTÍCIAS RELACIONADAS
Netﬂix resgata ﬁlme inédito e inacabado de Orson Welles
Aos 101, o poeta Lawrence Ferlinghetti revisita o passado em livro
'O vírus no cinema de horror representa outra coisa', diz Brandon Cronenberg
Romance de Mario Vargas Llosa e peça de Reinhard Lettau examinam ditadores da América Latina
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