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RESUMO 

  

Crítica.Ba (www.critica-ba.com) é um agregador de críticas cinematográficas 

baianas. Livre e gratuita, a plataforma online visa reunir críticas de filmes escritas 

por críticos baianos, funcionando como um espaço que guia o público para os 

trabalhos desses profissionais. No site, o público pode encontrar também perfis dos 

críticos que atuam no cenário baiano, além de notícias sobre as realizações desses 

profissionais. O objetivo do projeto é valorizar e fortalecer a crítica produzida na 

Bahia, além de divulgar o trabalho dos críticos baianos e possibilitar um espaço de 

discussão entre críticos e público.  

Palavras-chave: crítica cinematográfica, cinema, crítico, jornalismo cultural, plataforma, 

agregador, site, Bahia. 
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APRESENTAÇÃO 

O presente trabalho apresenta a memória do desenvolvimento da plataforma 

digital Crítica.Ba (www.critica-ba.com) – um agregador de críticas cinematográficas 

produzidas por críticos baianos. 

A decisão de desenvolver uma plataforma que reunisse críticas baianas 

surgiu do meu primeiro Trabalho de Conclusão de Curso, em 2014, na graduação 

de Comunicação Social com habilitação em Produção em Comunicação e Cultura, 

também na Faculdade de Comunicação, Universidade Federal da Bahia. Na 

monografia “Crítica Baiana de Cinema na Internet: Mapeamento de Sites e Blogs” 

(MACHADO, 2014) abordei o processo de perda de espaço da crítica no meio 

impresso, as características da crítica na internet e realizei um mapeamento de 

páginas online de críticos baianos. 

Nesta época, foram mapeadas catorze páginas de crítica baiana, sendo elas: 

Bressonianas, Cabine Cultural, Cinemáticos, Cinemosaico, CinePipocaCult, 

Chovendo Sapos, Coisa de Cinéfilo, Coisa de Cinema, EmCenaAção, 

MoviolaDigital, Película Virtual, Ponto C de Cinema, Rapsódia Boêmia e Setaro’s 

Blog. Para a análise das páginas, também realizei entrevistas com um 

representante de cada site/blog. Durante o desenvolvimento do trabalho, encontrei 

dificuldades em identificar quem eram os críticos baianos que atuavam na internet, 

devido, em parte, ao grande volume de conteúdo no âmbito online, e também à falta 

de uma plataforma que agregasse essas críticas e funcionasse como um espaço de 

consulta para o público. Desta vez, agora no curso de Jornalismo, optei por realizar 

um produto que suprisse essa falta e valorizasse a crítica de cinema produzida na 

Bahia.  

 A plataforma Crítica.Ba tem a proposta de ser um agregador de críticas 

baianas. Após a realização de um novo mapeamento, no qual foram encontrados 

dezessete críticos baianos, reunimos no portal www.critica-ba.com, as críticas 

desses autores, além de perfis desses críticos e links para suas páginas originais. 

Buscamos, com este projeto experimental, criar um espaço de consulta para o 
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público sobre quem são os críticos que atuam na Bahia, além de valorizar o trabalho 

desses profissionais.  

Para a escolha do nome do projeto, buscamos algo simples, curto e que 

estivesse alinhado com a proposta do produto: reunir as críticas produzidas na 

Bahia. Portanto, optamos pelo nome Crítica.Ba. 

O presente memorial, que acompanha o projeto experimental, visa observar a 

crítica produzida para a internet, além de realizar análise de agregadores similares 

como Rotten Tomatoes, Metacritic, AdoroCinema e Kritz. Também buscamos relatar 

o processo de concepção e desenvolvimento do site Crítica.Ba. 

Pensar a crítica de cinema produzida para a web significa compreender o 

novo formato que esta assume: enquanto os jornais impressos reservam cada vez 

menos espaço para a crítica cinematográfica (BARRETO, 2014; CARREIRO, 2009; 

CARVALHO, 2017; CRUZ, 2013; CURTIS, 2007; PIZA, 2013) a internet surge como 

uma alternativa para a publicação de uma grande quantidade e diversidade de 

textos críticos sobre o cinema. No primeiro capítulo buscamos tensionar essas 

questões, além de discorrer sobre a pluralidade de vozes presente nos conteúdos 

publicados online, bem como de que forma a web modificou a relação entre público 

e críticos. Por fim, propomos uma análise de agregadores, cujas experiências foram 

decisivas no momento de elaborar o nosso projeto. Olhar para agregadores como o 

Rotten Tomatoes, Metacritic, AdoroCinema e Kritz nos auxiliou a pensar as 

características que seriam incorporadas no Crítica.Ba, e que aspectos seriam 

descartados.  

No segundo capítulo, apontamos algumas características do Crítica.Ba, bem 

como seu objetivo geral e objetivos específicos. Também relatamos como foi 

realizado o mapeamento e os critérios adotados para a inclusão dos trabalhos dos 

críticos baianos em nosso portal, além das características do site.  

Por fim, relatamos o percurso durante o desenvolvimento do projeto, desde o 

surgimento da ideia, a concepção da plataforma, as dificuldades encontradas até a 

rotina produtiva.  
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Sugerimos, assim, iniciar a leitura a partir de um panorama sobre a crítica de 

cinema na internet e de esclarecimentos sobre agregadores de críticas. Estes 

aspectos permitirão compreender as etapas que cumprimos para o desenvolvimento 

deste projeto.  
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1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

1.1  A crítica de cinema na web 

 A popularização da internet na década de 90 apresentou novas perspectivas 

para a crítica de cinema e, consequentemente, para o jornalismo cultural. Rafael 

Carvalho (2017), em sua tese de doutorado Contornando Crises e Reafirmando a 

Autoridade na Web: Os Desafios da Crítica de Cinema Online no Brasil, destaca que 

a migração da crítica para a internet era um percurso esperado, devido à falta de 

espaço para a mesma nos meios impressos: 

Diante da diminuição dos espaços para a análise das obras culturais nos 

veículos impressos, consequência direta da própria “decadência” da mídia 

de papel na contemporaneidade, e perante à crescente vontade de falar de 

cinema, atrelada ao desejo do espectador, seja ele cinéfilo ou não, de ler e 

discutir cinema, a crítica, tal qual o jornalismo em geral, encontrou nas 

páginas da web um caminho natural de migração (CARVALHO, 2017, p. 26) 

A esta “decadência” da mídia impressa, a que se refere Carvalho, é 

designado o termo “crise da crítica”. A crítica de cinema teve um crescimento 

exponencial de publicações a partir da década de 50, quando começaram a surgir 

os primeiros cadernos de cultura e revistas especializadas como L’ecran 

Fantastique, La Revue du Cinema, Raccords, Cahiers du Cinéma,  Positif e 

Cinethique, na França; Sequence, Sight and Sound e Movie, na Inglaterra; e 

Artforum, Film Quarterly e Film Culture nos Estados Unidos (BORDWELL, 1991, p. 

21). No Brasil, de acordo com Renata Araújo (2009), podemos destacar o Caderno 

B, do Jornal do Brasil, criado em 1960, e o Quarto Caderno, do Correio da Manhã, 

concebido nos anos 50. Para Daniel Piza (2003), “a crítica começou a ocupar mais e 

mais espaço nos grandes jornais diários e revistas de notícia semanais, na 

chamada grande imprensa” (PIZA, 2003, p. 28). É importante destacar também que 

o século XX é marcado pelo surgimento de publicações especializadas em crítica 

cinematográfica. A crítica representava a espinha dorsal do jornalismo cultural. 

A crítica deste período propõe uma análise profunda e detalhada dos 

elementos fílmicos, que não se baseia apenas em servir como um guia de consumo, 

mas que busca educar o leitor, contextualizar a obra e relacioná-la com a conjuntura 

atual da sociedade. O crítico deveria representar a ligação entre o público e a obra. 

Para Regina Gomes (2006): “se a crítica de cinema tem uma função mediadora 
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entre a obra e o leitor, ela aqui assume seu papel de informar e paralelamente de 

formar” (2006, p. 3).  

Mattias Frey (2015) afirma que o período entre a década de 40 e a década de 

50 representa a “Era de Ouro” da crítica de cinema. Para o autor, a crítica deve 

educar e refinar o gosto do público, decifrar a relação da obra com a sociedade, 

criar um diálogo, além de, obviamente, julgar a estética do produto: 

Por enquanto, basta dizer que esses propósitos incluíam educação ou 

refinamento do gosto do público; expressão pessoal ou artística do lado do 

crítico; criar um diálogo com um público ou animar uma esfera pública; 

descrever, decifrar, desmistificar, contextualizar ou categorizar o trabalho ou 

seu relacionamento com a sociedade; ou simplesmente julgar o valor 

estético ou de entretenimento do produto cultural examinado (FREY, 2015, 

tradução nossa, p.3)1. 

De acordo com Carvalho (2017): 

Assim, o empenho do crítico deveria estar muito mais próximo à discussão 

de ideias, reflexões e ponderações instrutivas e construtivas sobre a arte 

cinematográfica, atrelada à habilidade de persuadir o público sobre seus 

pontos de vista. Seu intuito é mais o de promover um debate em torno das 

obras e menos o de funcionar como árbitro responsável por apontar quais 

filmes são bons e ruins, quais devem ser vistos ou não (CARVALHO, 2017, 

p. 74). 

Este cenário de efervescência da produção crítica começou a perder fôlego a 

partir da década de 70 com o crescimento acelerado da indústria cultural. O 

jornalismo cultural e, consequentemente, a crítica cinematográfica, foram 

simplificados, sendo submetidos à força econômica da produção em larga escala. 

Para José Salvador Faro, em seu artigo Dimensão e prática do jornalismo cultural: 

“seus condicionamentos seriam os da cultura de massa: uma produção mercantil 

voltada para o simples entretenimento, desprovida daquele compromisso com a 

conversação crítica de seu público” (FARO, 2009, p. 2).  

Se antes, a crítica de cinema dos meios impressos era caracterizada pelo 

propósito de formar o leitor e despertar nele a compreensão dos elementos que 

compõem uma obra, com o crescimento acelerado da indústria cinematográfica, ela 

                                                
1 Texto original: For now it must suffice to say that these purposes have included education or refining 
the taste of the audience; personal or artistic expression on the side of the critic; creating a dialogue 
with an audience or enlivening a public sphere; describing, deciphering, desmystifyng, contextualizing 
or categorizing the work or its relationship to society; or simply judging the aesthetic or entertainment 
value of the examined cultural product. 
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passa a aparecer cada vez mais tímida e dando lugar às resenhas simplificadas, 

que buscam narrar o enredo do filme, a fim de orientar o leitor a consumir ou não a 

obra analisada (BARRETO, 2005, p. 31). Para Barreto (2005) essas mudanças na 

forma de consumir o cinema, desencadearam uma fragmentação da crítica 

cinematográfica: 

A crítica de cinema, que em décadas anteriores se configurava como 

verdadeiro campo de produção de conhecimento cinematográfico, com 

profissionais especializados e textos profundos e analíticos, transforma-se 

em guia de consulta rápida, com mini-resenhas e classificações taxativas. 

(BARRETO, 2005, p. 31). 

Neste momento, de perda de espaço da crítica nos meios impressos, a web 

surge como uma plataforma para a produção e distribuição da crítica 

cinematográfica, mais livre e democrática, permitindo que qualquer um divulgue 

suas impressões e opiniões sobre uma obra fílmica por um baixo custo. A este 

fenômeno, que aqui chamamos de migração, Rodrigo Carreiro (2009) define como 

um momento, tanto de transição, quanto de expansão, uma vez que as críticas 

assumem, no ciberespaço, novas características e tendências. Segundo ele, a 

internet aparece como um novo meio, “onde a crítica pode resgatar parte de sua 

função social original, que era a resistência cultural” (CARREIRO, 2009, p. 2). 

Enquanto as mídias tradicionais reservam cada vez menos espaço para as críticas 

de cinema, a esfera virtual se torna o principal meio de difusão (e consumo) dessas 

críticas. 

De certo modo, a crítica de cinema contemporânea parece estar migrando 

de um território (a imprensa clássica) para outro (o ciberespaço), onde 

reúne condições mais favoráveis para voltar a exercer o papel original que 

lhe cabia: incentivar um debate estético amplo e horizontal, sem opiniões 

impostas de cima para baixo, o que por si só já constitui uma atitude de 

resistência cultural (CARREIRO, 2009, p. 8) 

De fato, desde que a internet banda larga se estabeleceu no Brasil, no 

começo dos anos 2000, temos presenciado um crescimento exponencial de sites e 

blogs especializados em crítica cinematográfica. A criação de páginas online como 

os sites Cinema em Cena e AdoroCinema, as revistas Contracampo e Cinética, 

além dos inúmeros weblogs, tanto de críticos profissionais, quanto de cinéfilos, 

comprovam a afirmação de Liliana Pacheco (2012) de que o cinema tem sido um 

dos temas mais discutidos pelo público, desde o surgimento da internet. Mattias 
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Frey, ao se referir ao contexto internacional da discussão sobre cinema na web, 

destaca que “apesar das empresas de mídia estarem falindo, seu público está 

crescendo e a sede por notícias e críticas é maior do que nunca” (2015, tradução 

nossa, p. 11)2. 

 

1.1.1 Cibercinefilia 

Através de suportes como blogs, fóruns e listas de discussão, comunidades 

virtuais que giram em torno do cinema tem ganhado espaço na internet. Este 

fenômeno, Carreiro (2009) define como “cibercinefilia”: a constituição de tribos de 

cinéfilos – ou cibecinéfilos – que se unem pelo gosto pelo cinema e utilizam a 

internet como rede de compartilhamento de informações.  Este conceito dialoga 

com a definição de socialidade no ciberespaço, defendida pelo sociólogo francês, 

Michel Maffesoli:  

A socialidade é para Maffesoli um conjunto de práticas cotidianas 

(hedonismo, tribalismo, presenteísmo) que escapam ao controle social e 

que constituem o substrato de toda vida em sociedade, não só da sociedade 

contemporânea, mas de toda sociedade (LEMOS, 1997, s.p.) 

Esse tribalismo, a que se refere Lemos, diz respeito a um território simbólico. 

Potencializado pelas tecnologias contemporâneas e pela conexão em rede entre 

computadores, o tribalismo é uma tendência comunitária na cibercultura. Ainda de 

acordo com André Lemos (1997), “as comunidades virtuais agregam-se em torno de 

interesses comuns, independentes de fronteiras ou demarcações territoriais fixas” 

(1997, s.p). No caso da discussão sobre o cinema, a internet potencializa essa 

partilha de interesses comuns: “o debate sobre a obra fílmica é capaz de extrapolar 

qualquer delimitação física, pois, online, pessoas de diferentes localidades podem 

pulverizar um debate” (CRUZ, 2013, p. 4). 

Neste cenário, de construção de uma cibercinefilia, Carreiro (2009) defende 

que a migração da crítica para a internet e o surgimento e expansão de espaços de 

discussão sobre o cinema, tenham afetado completamente a relação dos leitores 

                                                
2 Texto original: Although media companies are failing, their audiences are actually growing; the thirst 
for news and criticism is bigger than ever before (FREY, 2015, p. 11). 



12 
 

com a crítica de cinema, inclusive possibilitando uma inversão de papéis: agora os 

receptores também podem produzir e divulgar seus próprios textos.  

Qualquer cinéfilo pode ser crítico, ingressando nas comunidades virtuais, 

compartilhando opiniões, participando do debate. Deixam de ser meros 

receptores de informação, para tornarem-se participantes dinâmicos da 

esfera pública (CARREIRO, 2009, p. 12). 

Ao pensarmos nessa transição da crítica cinematográfica, devemos 

diferenciar o conteúdo publicado na internet em duas vertentes: 1) a simples 

reprodução do conteúdo impresso e 2) os conteúdos pensados e produzidos para o 

formato da web. A primeira é comumente adotada pelas mídias tradicionais, que 

utilizam os portais como repositório do material que foi veiculado na edição 

impressa (CARVALHO, 2017, p. 19). Na Bahia, podemos destacar que o site 

Cineinsite e o Guia Correio*, pertencentes aos jornais A Tarde e Correio*, 

respectivamente, são exemplos deste primeiro modelo de crítica na web. Não há, 

neste primeiro aspecto, uma incorporação dos recursos que a web permite (como 

hiperlinks, áudios, vídeos) para complementar o texto escrito. O que nos leva à 

segunda vertente, que deve ser vista aqui como um campo de novas possibilidades 

para a crítica na internet: a inclusão desses recursos digitais (hiperlinks, vídeos, 

aúdios, podcasts, redes sociais) para complementar o texto crítico. Estes recursos 

podem se tornar aliados como formas de persuadir o leitor dos argumentos críticos.  

Apesar da internet se mostrar como um ambiente propício para o 

desenvolvimento da crítica cinematográfica, a utilização de recursos que podem 

potencializar a experiência proporcionada pela crítica, ainda se encontra no campo 

da possibilidade. É possível perceber, a partir da análise da crítica na internet, a 

produção de um texto pensado nos moldes do impresso: com pouca utilização de 

hiperlinks, e, quando esta ocorre, não representa uma estratégia de leitura do texto 

característico da internet. Ainda quando há a utilização de trailers e hiperlinks dos 

filmes, estes aparecem como forma ilustrativa de complementar a crítica, e não 

como um elemento integrante do fluxo de leitura, que dialoga com os argumentos e 

hipóteses propostos pelo crítico no texto.  

Buscamos, com o levantamento destas duas vertentes, desmistificar a ideia 

de que a crítica de cinema na internet vive apenas bons momentos. Ao analisarmos 

o panorama da crítica de cinema na internet, é notável que a adaptação aos novos 
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formatos de produção e consumo dos conteúdos é algo gradual, que ainda está 

tomando forma.  

As tecnologias digitais transformaram as formas de distribuição, consumo e 

recepção do cinema: além das facilidades de acesso aos filmes, as novas 

plataformas de streaming (como a Netflix, Hulu ou Amazon Prime) também 

tornaram as discussões sobre o cinema mais imediatas. Portanto, ao mesmo tempo 

que o crítico online tem mais liberdade para escrever, mais imediato se torna o 

debate. Este postulado também é defendido por Frey (2015):  

Hoje, o espectador tem toda uma riqueza de informações para consumir 

quando e onde ele quer: o site do filme, trailers on-line, comentários 

avançados de outros países, até cópias piratas inteiras do próprio filme. 

Contra este fluxo aparentemente interminável de informações disponíveis, o 

crítico deve competir3 (FREY, 2015, tradução nossa, p. 7) 

Ao contrário dos meios impressos, a internet possibilita que a crítica de 

cinema não se restrinja a critérios jornalísticos como limites de caracteres e 

espaço, ou orientação editorial. No entanto, isso não significa que todos os textos 

produzidos para o ciberespaço sejam necessariamente críticas extensas.  

Mesmo que não existam ali necessariamente editores e instituições 

jornalísticas que prezem pela informação de caráter noticioso, isso não 

impede que os editores de sites e blogues estejam interessados em apostar 

na informação, na abordagem rápida e nas curiosidades sobre as obras 

(CARVALHO, 2017, p. 30 e 31).   

Enquanto é possível encontrarmos, na web, textos analíticos mais densos e 

consubstanciados, como os publicados pela Revista Contracampo4, ou pelo site 

Cinema em Cena, também podemos nos deparar com textos mais curtos e 

sucintos. De acordo com Álvaro Cruz (2013), “percebe-se que essa crítica que tem 

a internet como plataforma não é um corpo homogêneo” (2013, p.12). No entanto, 

ainda que a internet possibilite que a crítica cinematográfica quebre com certas 

limitações dos meios impressos, como espaço e orientação editorial, outros pontos 

ainda seguem a mesma lógica: as agendas das estreias da semana, às quintas-

                                                
3 Texto original: Today the viewer has a whole wealth of information to consume when and where he 
or she wants: the film’s website, online trailers, advance reviews from other countries, even entire 
pirated copies of the film itself. Against this seemingly endless stream of available information, the 
critic must compete. (FREY, 2015, p. 7) 
4 A Revista Contracampo foi uma das pioneiras no exercício profissional da crítica na Internet e a 
primeira a reunir vários críticos em seu corpo redatorial, no Brasil. 
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feiras, ditam o deadline da publicação dos conteúdos. Em geral, muitos críticos se 

prendem a esse limite de tempo, publicando suas impressões imediatas, como faz 

o Pablo Villaça, que costuma escrever postagens no Facebook. Essa, porém, não é 

necessariamente a regra: na Bahia, os sites e blogs de crítica de cinema vão 

publicando os textos ao longo da semana, sem uma preocupação com a divulgação 

do texto antes da estreia.   

Os conteúdos presentes na internet vão depender do portal em que o texto é 

publicado e qual seu público leitor. Este postulado também vale para a escolha do 

filme que será analisado. O ciberespaço é composto por uma grande quantidade de 

textos e materiais, dos mais variados estilos. Essa abundância de conteúdo 

disponível na web dificulta a identificação dos textos mais aprofundados e 

embasados. 

De acordo com Frey (2015), alguns autores, como Rónán McDonald e Noël 

Carrol, consideram que a figura do crítico, antes vista como um gatekeeper5, que 

possuía grande influência no sucesso ou fracasso de um filme e, cuja função 

moldava a recepção do público a uma determinada obra, assume, na internet, 

apenas o papel de afirmar se o filme é bom ou não. Para refutar esta hipótese, é 

necessário compreendermos que, a internet abre espaço tanto para críticas com 

caráter formativo e educativo, quanto para análises superficiais. Muito além disso, a 

web permite novos formatos para a crítica de cinema: 

Os críticos têm a oportunidade de escrever mais e considerar outros 

aspectos do filme e também podem obter mais liberdades sobre como eles 

escrevem: sem restrições por estilo do veículo (ou política), eles podem 

invocar linguagens informais, pessoais ou outros idiomas que acreditam 

melhor descrever o objeto. (FREY, 2015, p. 8-9)6 

 

 

                                                
5 Gatekeeper se refere a uma teoria do jornalismo, de que um indivíduo é o responsável pela 
filtragem da notícia, ou seja, quem vai definir, de acordo com critérios editoriais, o que vai ser 
veiculado. Neste trabalho, esta metáfora faz alusão à ideia de que o crítico de cinema seria o sujeito 
que levaria uma obra a conhecimento do público.  
6 Texto original: Critics have the opportunity to write more and consider further aspects of the film and 

can also be afforded more liberties about how they write: unconstrained by house style (or politics), 
they might invoke informal, personal, or other idioms that they believe best befit the object. (FREY, 
2015, p. 8-9) 
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1.1.2        A relação do público com a crítica na intenet 

 A grande quantidade de textos publicados no ciberespaço, geraram 

mudanças que abalaram os pilares da crítica cinematográfica e sua relação com o 

público. Para Marden Chaves (2013) se por um lado a rede representa a esperança 

para o exercício da crítica que busca formar e educar o leitor ao analisar certos 

aspectos fílmicos, por outro ela permite que qualquer pessoa expresse suas 

opiniões acerca de determinado filme. De acordo com Gomes (2013): 

O problema está na multiplicação desses escritos que funde textos de 

qualidade com textos de baixa qualidade. Mas se a internet é um ambiente 

democrático por premissa, nada podemos fazer, a não ser selecionar os 

melhores espaços e textos. (GOMES, 2013). 

No âmbito da web, em que a quantidade de informação que circula é 

extremamente numerosa, há uma tendência à multiplicação de emissores, ao tempo 

em que “todos podem ser críticos”. Cabe ao leitor, portanto, uma seleção do que 

deve ou não ser considerado em sua leitura. O nosso produto busca justamente 

realizar um filtro dos conteúdos que são disponibilizados na web: a partir de uma 

série de critérios7, buscamos reconhecer os críticos baianos que possuem certa 

autoridade no âmbito online e agregar as críticas em um único portal, que sirva de 

consulta para o leitor.  

O pressuposto da autoridade do crítico é um ponto a ser esclarecido. Para 

Mattias Frey (2015), “a ansiedade sobre o status e a autoridade cultural do crítico é 

tão antiga quanto a própria profissão” (2015, tradução nossa, p. 83)8. O autor 

verifica que a autoridade, enquanto lugar de fala conquistado pelo crítico, está 

intrinsecamente relacionada com sua necessidade constante de afirmação e 

destaca ainda que há uma polaridade entre essa autoridade crítica e a 

democratização dos discursos na internet. Esta crise de autoridade, frente à 

pluralidade de vozes críticas na web, no entanto, não é algo exclusivo deste 

período: para Frey (2015), esta instabilidade é recorrente na história da crítica, que 

de tempos em tempos, precisa se adaptar às novas barreiras e modos de produção. 

                                                
7  Ver Mapeamento e Critérios (capítulo 2.3). 
8 Texto original: The anxiety about the status and cultural authority of the critic is as old as the 
profession itself (2015, p. 83). 
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A autoridade é afirmada pela crítica e tacitamente concedida por seus leitores. De 

acordo com Frey:  

A questão da autoridade é vital para o crítico: por sua prioridade, a 

autoridade concede legitimidade para descrever, explicar, elucidar, 

contextualizar e/ou avaliar um determinado objeto cultural ou tópico para 

um determinado público. Isso implica uma obrigação quase-contratual para 

a audiência ouvir, se envolver e, em última análise, respeitar os 

pronunciamentos da crítica - não necessariamente para concordar com 

eles, mas para conceder à crítica o direito de fazê-los” (FREY, 2015, 

tradução nossa, p. 18).9 

Gerd Bornheim (2007), em concordância com Frey, destaca que as crises da 

crítica devem exigir do crítico “uma postura diferente, e mesmo totalmente nova, a 

transmudar o próprio sentido da história das relações entre o homem e a arte” 

(2007, p. 34). 

De que forma se dá, então, o reconhecimento de um crítico na internet? 

Podemos considerar que o reconhecimento do crítico depende da sua trajetória 

profissional, tanto dentro, quanto fora da rede. Um exemplo é o Pablo Villaça, 

fundador do Cinema em Cena, um dos sites mais antigos de crítica cinematográfica 

do Brasil, criado em 1997. Villaça atua como crítico profissional desde 1994 e já 

passou por revistas como Moviestar e Set. Fazer parte ou integrar uma equipe de 

um site ou de uma revista online, também confere ao crítico certa credibilidade na 

esfera virtual. Na web, outro fator relevante para a reconhecimento da autoridade do 

crítico é o número de seguidores: utilizando ainda como exemplo Pablo Villaça, o 

crítico coleciona mais de 250 mil seguidores10 em sua página do Facebook.  

O que podemos inferir é que as relações entre crítico e público passaram por 

transformações, portanto este reconhecimento de que falamos, difere da relação 

vertical que antes havia com os meios impressos. A partir da facilidade de troca de 

informações, espaço para comentários nas páginas online, fóruns, discussões em 

redes sociais, a comunicação entre o crítico e o público passou a se dar de forma 

mais horizontal e democrática. Para Carvalho (2017), essa interação dinâmica com 

                                                
9 Texto original: The question of authority is vital for the critic: through its possession he or she is 
granted the legitimacy to describe, explain, elucidate, contextualize, and/or evaluate a certain cultural 
object or topic to a certain audience. It implies the quasi-contractual obligation for this audience to 
listen to, engage with, and ultimately respect the critic’s pronouncements – not necessarily to agree 
with them, but to grant the critic the right to make them (FREY, 2015, p. 18). 
10 Dados obtidos em 25 de set. de 2017. 
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o público leitor permite que os críticos tenham um retorno maior: “Agora eles (os 

leitores) estão de posse de ferramentas que lhes permitem dar a ver publicamente 

suas próprias posições e valorações sobre as obras e também sobre as avaliações 

dos críticos” (CARVALHO, 2017, p. 19). 

Embora a rede permita um relacionamento mais livre entre crítico e público, 

ela também exige que o profissional se adapte aos novos modos de produção, uma 

vez que os leitores podem transitar livremente entre uma página e outra. Na 

Internet, a possibilidade de uso de recursos multimídia, dinamiza a prática textual e 

convida o leitor a ter experiências mais ricas com a linguagem. A utilização de 

hiperlinks, vídeos e imagens, incorporados ao texto, ou à página, é um potencial de 

enriquecimento da crítica que pode prender a atenção de leitores. Além disso, estas 

ferramentas possibilitam a criação de uma rede que conecta sites e páginas de 

crítica de cinema. 

Essa compatibilidade, somada à facilidade de interação e a um caráter 

imediato possível graças à velocidade com que a informação circula na 

internet, viabilizam essa relação mais próxima entre crítico e leitor, 

diferentemente do que havia nas mídias clássicas. Essa proximidade, no 

entanto, deixa o crítico mais aberto a diálogos e debates, mas também a 

discordâncias e ataques (CRUZ, 2013, p. 16) 

A crítica na internet assume um caráter retórico, ao proporcionar ao leitor, um 

debate mais aberto e direto com os críticos de cinema. Para Carvalho (2017), a 

crítica estaria mais propícia a uma troca de opiniões e juízos sobre as obras 

criticadas, do que a convencer os leitores de seus argumentos e hipóteses. Essa 

troca de informações, entre crítico e público, acontece em diferentes plataformas da 

web, desde discussões em redes sociais, a comentários em vídeos no Youtube, 

fóruns sobre crítica de cinema, além, obviamente, nos próprios portais em que as 

críticas são publicadas.  

Essa nova esfera pública deve ser vista como uma dimensão do 
ciberespaço que os amantes do cinema podem usar para debater 
esteticamente (e resistir culturalmente). Todos têm a possibilidade de se 
manifestar. A dinâmica de linguagem desse espaço oferece as condições 
para que o crítico constitua seu discurso nos moldes do que Bakhtin chama 
de dialogismo: debatendo com outras vozes e opiniões (CARREIRO, 2009, 
p. 11).  

A internet possibilita uma relativa democracia do poder de fala e, 

consequentemente, uma pluralidade de vozes sobre o cinema. O pesquisador 
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Alexandre Curtis (2007), estudioso da crítica de cinema no Brasil, destaca que as 

novas tecnologias fizeram surgir “uma profícua produção textual, multiplicando 

autores, abordagens, dizeres e motivações” e que muitos desses textos e sites “não 

raramente exibem abusos teóricos, um descuido das relações que se estabelecem 

entre as teorias e os objetos de estudo” (CURTIS, 2007, p. 51). 

Frente ao volume de conteúdos disponíveis na internet, publicados tanto por 

cinéfilos quanto por críticos profissionais, ocorre uma dispersão do público leitor, 

que obtém informações de vários canais de comunicação. Para Curtis (2007):  

[..] o espectador – agora, mais do que antes, ‘classe média’ – pode formar 

uma ideia das obras de seu interesse antes mesmo de ter contato direto com 

elas. Ao seu dispor estão dados, modos e modelos informativos, 

explicitamente preparados para facilitar uma fruição ‘segura’. Ficou cada vez 

mais difícil evitar essa fabricação – às vezes até meio indireta – da fruição. 

Dada a variedade de mídias e vozes em ação, essa fabricação costuma, no 

conjunto, ser ambígua e plural, mas normalmente direcionada para o 

controle da experiência subjetiva (CURTIS, 2007, p. 50-51) 

 Carreiro (2009), por outro lado, destaca que há, na crítica cinematográfica 

produzida na internet, uma padronização dos discursos: 

Nesse sentido, pode-se afirmar que a Internet oferece, ao mesmo tempo, a 

base tecnológica para a utopia da nova esfera pública – um espaço 

discursivo onde cibercinéfilos exercem a resistência cultural, através de 

blogs, revistas eletrônicas, redes P2P e listas de discussão de cibercinéfilos 

– enquanto abole as fronteiras geográficas e culturais, fazendo a informação 

circular de forma instantânea e contribuindo para que os discursos críticos 

soem parecidos (CARREIRO, 2009, p.14).  

Essa aparente similaridade entre as críticas produzidas no ciberespaço, 

proporcionadas, segundo Carreiro, pela homogeneização das práticas de consumo 

e das referências culturais, corrobora com a dispersão do público leitor, que em 

meio a uma circulação intensa de informações, tem dificuldades em encontrar, na 

internet, determinados textos e autores. A pluralidade de vozes, característica do 

âmbito democrático da internet, dificulta a identificação pelo leitor, dos discursos que 

possuem certa credibilidade, de críticas que buscam analisar e interpretar a obra, 

não se bastando como um guia de consumo para o público, mas que têm como 

propósito a formação do espectador.   
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Caracterizada pela larga escala de produções, a web possibilita e carece a 

criação de “filtros” para destacar os críticos cujos trabalhos estão em sintonia com o 

propósito da crítica de cinema: formar o público leitor, expandir a experiência 

estética e mediar a relação entre a obra e o espectador. Neste aspecto, surgem os 

agregadores de críticas: páginas online que reúnem críticas de diversos autores e 

publicações. Esse tipo de experiência busca conter a dispersão do leitor, em função 

da ampla quantidade de falas, ao reunir em um único espaço, além das críticas, 

uma média das avaliações dos críticos que compõem o seu corpo. O nosso produto 

busca realizar esse filtro em nível regional: na produção crítica baiana, mapeamos e 

identificamos críticos que possuem discursos mais legitimados na esfera virtual, 

identificados através de critérios como tempo de atuação na área e formação na 

área de comunicação ou de cinema11. A plataforma Crítica.Ba também busca 

valorizar os trabalhos desses profissionais, ao disponibilizar para o público, um perfil 

sobre os críticos e sobre as páginas que atuam.  

 

1.1.3        Agregadores de críticas  

As mudanças na relação entre crítica e público, aliadas aos novos modos de 

produção que as tecnologias digitais exigem, conceberam novos formatos de 

plataformas para a crítica de cinema. Além das revistas online, dos sites e dos 

blogs, surgem também os agregadores, que reúnem críticas de diversos autores e 

atuam como um centralizador de opiniões, criando um espaço de consulta para o 

público. 

Portais como o Rotten Tomatoes, Metacritic e, em certa medida, o nacional 

AdoroCinema, propõem uma experiência crítica mais democrática e uma 

participação mais ampla do público no discurso crítico ao oferecer espaço para 

comentários, além da atribuição de notas pelo público. Ao mesmo tempo, valorizam 

a crítica tradicional, conferem legitimidade ao discurso do crítico e oferecem um 

panorama sobre o que a crítica, enquanto corpo coletivo, pensa sobre as obras.  

                                                
11 Ver Mapeamento e Critérios (capítulo 2.1). 
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A experiência de observar estes principais agregadores foram decisivas na 

hora de desenvolvermos nosso produto. Vamos destacar, portanto, algumas 

características que serviram como norteadoras deste trabalho. 

Mattias Frey, no artigo “The New Democracy? Rotten Tomatoes, Metacritic, 

Twitter, and IMDB”, defende que mesmo na internet, onde existe uma dispersão 

derivada da quantidade de falas sobre cinema, subsiste a valorização da crítica 

tradicional, com sites como o Rotten Tomatoes.  Ao reunir, em um único portal, 

críticas de diversos veículos e de críticos renomados, a plataforma propõe guiar o 

público para os discursos mais legitimados na esfera digital, retomando a ideia da 

autoridade do crítico. 

Esse também é o propósito do nosso produto: proporcionar um espaço de 

consulta para o leitor. Uma das contribuições do agregador de críticas é filtrar e 

agrupar discursos mais fundamentados, a fim de facilitar a vida do leitor, que se 

encontra disperso em meio à grande pluralidade de conteúdos, como vimos em 

Curtis (2007). Os centralizadores de opinião fornecem um tipo de leitura que condiz 

com as dinâmicas da contemporaneidade, providenciando um espaço onde o 

público possa encontrar diferentes opiniões e argumentos, sem a necessidade de 

sair em busca dessas falas individuais. 

Nos agregadores analisados, o alicerce central das páginas é a avaliação dos 

filmes. No caso do Rotten Tomatoes, o ponto central do website são as críticas 

cinematográficas, juntamente com o Tomatometer, que mede a porcentagem de 

críticos filiados ao site que aprovam ou desaprovam o filme. Um tomate vermelho 

indica um filme “fresco” (fresh), que obteve mais de 60% nas avaliações, enquanto 

um tomate verde, “podre” (rotten), aponta que a obra recebeu 59% ou menos. Há 

ainda uma terceira categoria, “Certified Fresh”, para filmes que tiveram uma 

pontuação de 75%, ou superior após uma quantidade fixa de revisões (80 para 

filmes de grande liberação, 40 para filmes de lançamento limitado, 20 para 

programas de TV)12. Esses valores de ponderação podem ser conferidos nas 

páginas individuais dos filmes. Na figura abaixo, selecionamos dois filmes, My 

                                                
12 Informações retiradas do site www.rottentomatoes.com. 
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Friend Dahmer, que recebeu uma porcentagem maior que 60%, portanto “fresh” e 

Jigsaw, com 39%, logo, “rotten”13 (Figura 1). 

 

Figura 1: Comparação entre um filme Fresh e outro Rotten 
Fonte: www.rottentomatoes.com 

O “Certified Fresh”, quando o filme obtém mais de 75% no Tomatometer e foi 

avaliado por no mínimo 40 críticos, é identificado com “um selo de qualidade”. Se a 

pontuação Tomatometer cai abaixo de 70%, o filme ou programa de TV perde seu 

status. Em alguns casos, a designação Certified Fresh pode ser retirada a critério da 

equipe editorial Rotten Tomatoes (Figura 2).14 

 
Figura 2: Exemplo de filme “Certified Fresh” – Blade Runner 

Fonte: www.rottentomatoes.com 

Similar ao sistema de avaliações do Rotten Tomatoes, o agregador 

Metacritic, também norte-americano, utiliza o Metascore. De acordo com o site, 

“atribuímos pontuações a suas revisões e aplicamos uma média ponderada para 

resumir o alcance de suas opiniões. O resultado é um único número que captura a 

essência da opinião crítica em um Metascore” (METASCORES, tradução nossa)15. 

                                                
13 Dados obtidos em 30 de outubro de 2017. 
14 Informações disponíveis em: https://www.rottentomatoes.com/about/ 
15 Texto original: We carefully curate a large group of the world’s most respected critics, assign scores 
to their reviews, and apply a weighted average to summarize the range of their opinions. The result is 
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Cada filme, jogo, série e álbum recebe um “Metascore” quando o site coleta pelo 

menos quatro críticas. Na figura abaixo, podemos observar em dois filmes, a 

pontuação positiva do Metascore: 

 

Figura 3: Metascore e User Score 
Fonte: www.metacritic.com 

O Metascore é uma média ponderada das notas dos críticos em que o site 

atribui mais importância, ou peso, a alguns críticos e publicações do que outros, 

com base em sua reputação e qualidade. O portal, no entanto, não revela quais 

críticos ou publicações tem pesos maiores na ponderação das avaliações. As notas 

variam de 0 a 100 e são indicadas em três cores: verde para avaliações favoráveis, 

amarelo para avaliações mistas e vermelho para avaliações desfavoráveis.  

Em nível nacional, o portal AdoroCinema, apesar de não ter como função 

primária a agregação de críticas, reúne cotações da imprensa, dos usuários e dos 

críticos parceiros do site (Figura 4). 

 

Figura 4: Cotação do filme Blade Runner 2049 no AdoroCinema 
 Fonte: www.adorocinema.com 

                                                                                                                                                  
a single number that captures the essence of critical opinion in one Metascore. Disponível em: 
http://www.metacritic.com/about-metascores 
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Atualmente, em cada página de filme disponível no AdoroCinema, há três 

notas atribuídas: pela imprensa, identificada à esquerda, pelos usuários, identificada 

no centro, e pelos críticos do próprio site, ao lado direito. A pontuação é dada de 

acordo com “estrelas” e é uma média das notas individuais. De acordo com o site: 

“cada revista ou jornal tem seu próprio sistema de avaliação, que será adaptado ao 

sistema AdoroCinema, de 0.5 a 5 estrelas” (CRÍTICAS)16. 

Entre as críticas da imprensa, estão publicações internacionais como o New 

York Times, The Hollywood Reporter, The Guardian e Washington Post, além de 

nacionais como A Folha de S. Paulo, Veja e portais online como o Cinema com 

Rapadura e o Cineweb. Para cada filme, o portal reúne um trecho das críticas e 

coloca disponível com o link para a página original do texto. Não há, no entanto, 

uma transparência na forma como essas críticas são coletadas, se os críticos ou 

publicações precisam cumprir algum requisito para integrar o site, ou se as críticas 

simplesmente são extraídas desses portais.  

O Kritz, um portal brasileiro criado em 2011 que já nasceu com o objetivo de 

ser um agregador de críticas, também utiliza avaliações quantitativas: o T-Kritz, uma 

espécie de “termômetro” que indica se um filme merece ou não ser assistido. De 

acordo com o site: 

Através das resenhas críticas de filmes feitas pelos críticos calculamos uma 

temperatura que ajuda você a ter uma ideia mais ampla do que vale ou não 

vale a pena assistir. As temperaturas vão de 0 a 100 de acordo com o T-

Kritz (termômetro do Kritz) e são codificadas com cores dessa forma 

(SOBRE) 17: 

 

Figura 5: T-Kritz 
Fonte: www.kritz.com 

No T-Kritz, quanto maior a nota que a obra recebe, mais “quente” é o filme, 

na mesma medida que quanto menor a avaliação numérica, mais “fria” é a obra. A 

                                                
16 Informação disponível em: www.adorocinema.com. 
17 Informação disponível em: www.kritz.com.br/sobre. 
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partir deste sistema, o público pode verificar quais filmes merecem ser vistos, de 

acordo com o corpo de críticos do portal.  

Ao desenvolvermos o nosso produto, pensamos, inicialmente, em incluir 

avaliações positivas e negativas nas críticas, assim como Rotten Tomatoes utiliza o 

“fresh” e o “rotten”, o Metacritic com o Metascore, o Adorocinema com a cotação em 

estrelas e o Kritz a partir do T-Kritz. No entanto, são poucos os críticos baianos que 

utilizam notas quantitativas para avaliar um filme: apenas Lucas Ravazzano, os 

críticos do Cinesia Geek e o crítico Wanderley Teixeira, adotam algum tipo de 

métrica para qualificar o filme. Tendo este fato em vista, constatamos que para 

designar um filme como positivo, ou negativo, teríamos duas opções: 1) solicitar aos 

críticos as cotações dos filmes ou 2) essa avaliação teria que ser realizada pela 

proponente deste projeto, a partir de uma análise das críticas. Ambas as alternativas 

se mostraram inviáveis durante a realização do projeto: para a primeira, seria 

necessário contar com a colaboração dos críticos para a alimentação do portal. 

Neste caso, seria assumir um risco, pois, além de muitos não utilizarem sistemas 

numéricos de avaliação, alguns se posicionam contra a quantificação de um filme18. 

Já para a segunda alternativa, tentamos realizar avaliações positivas e negativas a 

partir da análise do conteúdo das críticas. No entanto, como verificamos durante a 

atividade, essa ação comprometia a intenção do autor: muitas críticas ponderam 

aspectos favoráveis e desfavoráveis da obra, tornando simplória e inexata a 

qualificação polarizada.  

Tanto o AdoroCinema, quanto o Metacritic, com o User Score, e o Rotten, 

com a Audience Score, reúnem também as notas do público geral, que podem ser 

visualizadas nas páginas individuais dos filmes. No Crítica.Ba, como optamos por 

não utilizar avaliações numéricas para os críticos, este recurso para o público 

também não estará disponível. No entanto, visando uma comunicação direta com os 

leitores e com o objetivo de incentivar a participação do público e a interação com 

os críticos, as páginas individuais dos filmes possuem um espaço para comentários, 

                                                

18 Ver capítulo O Percurso (3). 
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além de enquetes sobre o filme (Figura 6). As enquetes sempre possuem relação 

com os aspectos observados nos filmes pelos críticos.  

 

Figura 6: Imagem da seção disponível para comentários e enquete no Crítica.Ba 

Para definir quais críticos iriam integrar a nossa plataforma, definimos alguns 

critérios, inspirados pela experiência do Rotten Tomatoes. De acordo com o site, as 

avaliações de filmes no Tomatometer provêm de publicações ou críticos individuais 

(“Approved Tomatometer Critics”) que foram selecionados pela equipe do portal. 

Segundo o Rotten: “Os critérios de inclusão para publicações e críticas estão 

separados em três divisões; impresso, transmissão e online, cada um com seus 

próprios critérios para a inclusão no Tomatometer” (CRITICS)19. Mattias Frey 

destaca:  

De acordo com o site, ‘Approved Tomatometer Critics’ são revisores que ‘se 

encaixam em um conjunto de padrões - principalmente de meios de 

comunicação credenciados e sociedades cinematográficas online... Usamos 

a mesma lista de críticos para avaliar cada filme. Desta forma, podemos 

garantir que o Tomatometer seja consistente e imparcial. Assim também 

                                                
19 Informações disponíveis em: https://www.rottentomatoes.com/help_desk/critics/ 
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impede que os estúdios ou fãs afetem o Tomatometer, enviando apenas 

avaliações positivas para nós, de fontes que não estão na nossa lista 

aprovada para o Tomatometer ‘ (FREY, 2015, tradução nossa, p.83).20 

O Rotten Tomatoes mantém altos padrões de exigência para os críticos que 

desejam ser colaboradores do portal. Esses requisitos são divididos em duas 

categorias: canais de transmissão (TV e rádio)/publicações e críticos individuais. 

Para a primeira esfera é necessário estar qualificado em classificações 

internacionais, como o Audit Bureau of Circulations, The Magazine Publishers of 

America e a Association of Alternative Weeklies (para publicações impressas). Já 

para canais de transmissão de TV, é fundamental que esteja em um dos dez 

melhores DMAs21, conforme listado pela Nielsen Ratings e as emissoras de rádio 

devem estar transmitindo em um dos cinco principais DMAs, conforme lista da 

Arbitron. Para a categoria de publicações online, o Rotten exige que elas devem 

atingir e manter um mínimo de 500 mil visitantes mensais únicos de acordo com as 

classificações da comScore, Inc ou Nielsen Net e as avaliações devem ter um 

comprimento médio de pelo menos 300 palavras. De acordo com o agregador, as 

publicações também devem mostrar um padrão consistente de profissionalismo, 

qualidade de escrita e integridade editorial em todas as revisões e artigos. Por fim, o 

design e o layout do site também devem refletir um nível razoável de qualidade e 

devem ter um nome de domínio específico para a propriedade. 

Para a aprovação de colaboração de críticos individuais, o portal enumera 

alguns requisitos: 

● Os críticos devem estar atualmente empregados como críticos de cinema em 

uma das publicações/organizações aprovadas pelo Tomatometer por um 

mínimo de dois anos. 

                                                
20 Texto original: According to the website, “Approved Tomatometer Critics” are reviewers who “fit 
within a set of standards - mostly from accredited media outlets and online film societies… We use 
the same list of critics to evaluate each movie. This way, we can insure that the Tomatometer is 
consistent and unbiased. Thia also prevents studios or fans from affecting the Tomatometer by 
submitting only positive reviews to us from sources not on our approved Tomatometer list” (FREY, 
2015, p. 86). 
21 Designated Market Area: Área geográfica em que as estações de rádio e televisão baseadas em 

uma cidade representam uma maior proporção do público do que aqueles baseados nas cidades 
vizinhas. 
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● Os críticos online devem ter publicado no mínimo 100 revisões em dois anos 

em uma única publicação aprovada por Tomatometer, e todas as avaliações 

devem ter um comprimento médio de pelo menos 300 palavras. 

● Os críticos devem ser capazes de demonstrar um nível consistente de 

profissionalismo e insight em suas avaliações. 

A definição de critérios para colaborar com o portal contribui para que, tanto a 

crítica amadora do grande público, quanto estúdios de cinema que queiram elevar a 

nota de seus filmes não interfiram na avaliação geral das obras. Este aspecto 

dialoga com o conceito de Carreiro (2012), como vimos anteriormente, de que a 

internet representa um espaço de resistência cultural para a crítica de cinema. O 

alto nível de exigência do portal também colabora para conquistar a confiança do 

público, frente à legitimidade dos discursos críticos. Inspirados pela experiência do 

Rotten, ao desenvolvermos o nosso produto, buscamos a criação de requisitos que 

contemplem aspectos como a formação do crítico na área de cinema ou de crítica 

cinematográfica, além da necessidade de possuir ou contribuir com uma página 

online há pelo menos dois anos. Esses critérios foram estabelecidos de forma a 

conquistar a confiança do público leitor de que os críticos do Crítica.Ba possuem um 

lugar de fala legítimo dentro do campo da crítica de cinema. São eles:  

1. É necessário possuir (ou contribuir com) uma página online de crítica de 

cinema há pelo menos dois anos. Consideramos que as críticas necessitam 

estar disponíveis para leitura online, de forma que o nosso agregador possa 

direcionar o público a continuar a leitura do texto completo. Também 

julgamos como dois anos o tempo de atuação, por ser um período razoável 

de experiência do crítico no âmbito online. 

2. As críticas devem emitir juízos de valor e não podem se basear apenas em 

descrever a sinopse do filme. Com o objetivo de valorizar a crítica que se 

propõe a analisar a obra e explicar ao leitor determinados aspectos fílmicos, 

buscamos excluir as plataformas que oferecem apenas o enredo do filme, 

além dos textos meramente informativos. 

3. O (A) crítico (a) deve possuir alguma formação na área de 

comunicação/cinema ou ter realizado algum curso/oficina/workshop voltado 

para a área de cinema/roteiro ou de crítica cinematográfica. Este item tem o 
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propósito de verificar a formação dos críticos mapeados nas áreas que 

tangem o exercício da crítica de cinema. 

4. As críticas devem possuir, no mínimo, 200 palavras. A partir da análise das 

críticas produzidas, consideramos que este é um tamanho razoável para que 

o crítico contextualize a obra e apresente argumentos para convencer o leitor 

de suas hipóteses.   

5. O crítico precisa, necessariamente, ser baiano ou residir no estado.  

Ao contrário do Rotten, o Metacritic não divulga os requisitos para integrar o 

corpo de críticos em seu portal. Nesta questão, o site apenas informa: 

Estamos sempre à procura de novas fontes de qualidade, revisões bem 

escritas que são bem consideradas na indústria ou entre seus pares. Várias 

vezes ao longo do ano, reavaliamos nosso grupo atual de publicações e 

fazemos adições e eliminações para o nosso painel, se necessário. Se você 

acha que sua publicação merece inclusão dentro deste grupo de elite, 

informe-nos. Lembre-se, estamos apenas procurando sites de alta 

qualidade (ou publicações impressas) (FAQ)22. 

Essa falta de transparência com os critérios adotados pelo Metacritic também 

é compartilhada pelo nacional AdoroCinema, que possui duas categorias de críticos: 

imprensa (com críticas nacionais e internacionais veiculadas em edições impressas) 

e críticos do AdoroCinema. Não há, no portal nacional, uma explicação de como as 

críticas da imprensa são coletadas. 

A ausência de nitidez com os critérios exigidos pelos dois portais 

compromete a confiança do público com a legitimidade dos críticos que compõem o 

painel do Metacritic. Ao analisarmos esse aspecto do site, algumas questões 

surgiram: por que o público deve confiar na avaliação desses críticos?, que métricas 

o Metacritic utiliza para definir quem integra o corpo crítico do site?, ou ainda, quem 

garante que o portal não se baseia em valores subjetivos e de interesses para 

definir quem entra?. 

                                                
22 Texto original: We are always on the lookout for new sources of quality, well-written reviews that 
are well regarded in the industry or among their peers. Several times throughout the year, we will re-
evaulate our current group of publications and make additions and deletions to our panel if necessary. 
If you feel that your publication deserves inclusion among this elite group, please let us know. 
Remember, we are only looking for high-quality websites (or print publications). Disponível em: 
http://www.metacritic.com/faq 
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A partir desses questionamentos, buscamos, para o nosso produto, prezar 

pela transparência e clareza com o público leitor, que deve ter acesso aos meios 

pelos quais delimitamos que os críticos que compõem o nosso quadro merecem ser 

lidos. Para tanto, incluímos na nossa plataforma, uma seção específica sobre os 

critérios para se tornar um crítico parceiro do Crítica.Ba, além de abrirmos espaço 

para críticos que não foram mapeados - visto o grande volume de conteúdos da 

internet - possam entrar em contato e verificar os requisitos. Buscamos também 

demonstrar ao público leitor que os críticos que tem seus textos publicados em 

nosso portal devem cumprir determinados critérios como tempo de atuação na área, 

formação na área de crítica/cinema/comunicação, publicação em uma página online 

voltada para a crítica de cinema, dentre outros. O objetivo é informar o público sobre 

a credibilidade desses críticos, além de deixar claro que a escolha dos profissionais 

que integram a plataforma não é meramente subjetiva. 

Por outro lado, no Kritz, o que ocorre é a falta de critérios para inclusão de 

críticos no portal. No site, é possível que o público participe da comunidade de duas 

formas: se cadastrando como usuário, ou como um crítico. Para a segunda opção, é 

necessário preencher um formulário, disponível no portal, e listar as publicações 

e/ou páginas online em que escreve as críticas. Não há requisitos, qualificações 

exigidas ou critérios para a seleção dos críticos. A existência de requisitos para a 

adesão de críticos é o cerne dos agregadores de críticas, pois garante a 

credibilidade e a legitimidade dos críticos que integram o portal. Os agregadores de 

crítica se propõem a filtrar o conteúdo para evitar a dispersão do leitor em meio a 

uma grande quantidade de produções, portanto, se a página não cumpre este 

postulado, o propósito do projeto fica comprometido. No Kritz, os críticos que 

desejam ter suas críticas publicadas precisam cadastrar, por iniciativa própria, todos 

os textos que buscam inserir, designando também notas para os filmes. Em 

entrevista a este trabalho23, a crítica baiana de cinema Amanda Aouad (2017), 

destacou que o que a desmotivou a continuar publicando no portal foi a pouca 

visibilidade e o fato de ter que preencher manualmente todas as críticas com 

comentários e notas.  

                                                
23 Entrevista concedida à autora. Consultar Apêndice A (p. 53). 
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Além dos critérios para incluir críticos em sua plataforma, portais como o 

Rotten Tomatoes e o Metacritic também fazem distinções dentro do seu corpo de 

críticos. No caso do Rotten, dentro dos “Approved Tomatometer Critics”, há ainda os 

“Top Critics”, uma espécie de círculo interno de elite dentro dos colaboradores do 

portal. De acordo com o site: 

Top Critic é um título atribuído aos contribuintes mais significativos do 

discurso cinematográfico e crítico. Para ser considerado para Top Critic, um 

crítico deve ser publicado em uma publicação impressa que esteja no top 

10% de circulação, empregado como crítico de cinema em uma estação de 

transmissão nacional por não menos de cinco anos ou empregado como 

crítico de cinema por um site com mais de 1,5 milhões de visitantes únicos 

mensais por um período mínimo de três anos. Um Top Critic também pode 

ser reconhecido como tal com base em sua influência, alcance, reputação 

e/ou qualidade de escrita, conforme determinado pela equipe do Rotten 

Tomatoes (TOMATOMETER)24. 

O Rotten Tomatoes, para atestar ou hierarquizar uma legitimidade discursiva, 

não se preocupa com a proveniência da crítica: pode ser de um meio impresso, mas 

também de sites, blogs e canais de rádio e televisão. No Crítica.Ba, por outro lado, 

apenas incluímos críticas que estão disponíveis online, para, desta forma, 

possibilitar ao leitor o acesso ao texto completo. Ao invés de utilizarmos uma 

categoria diferente para definir críticos que possuem discursos cinematográficos 

mais significativos, buscamos uma forma democrática de organizar os críticos 

mapeados, optando por não utilizar essa distinção dentro do nosso corpo de 

críticos, uma vez também que não adotamos avaliações quantitativas. Todos os 

críticos mapeados que produziram críticas disponíveis em uma página online 

possuem, na plataforma, um trecho da sua crítica e um link para a leitura completa. 

Também organizamos as críticas por ordem alfabética do nome do crítico de 

cinema. 

Com base em nossa análise dos sites que funcionam como agregadores, 

adotamos algumas características que foram incorporadas em nossa plataforma. A 

experiência do Rotten Tomatoes, foi de grande influência para o Crítica.Ba. Um dos 
                                                
24 Texto original: Top Critic is a title awarded to the most significant contributors of cinematic and 
critical discourse. To be considered for Top Critics designation, a critic must be published at a print 
publication in the top 10% of circulation, employed as a film critic at a national broadcast outlet for no 
less than five years, or employed as a film critic for an editorial-based website with over 1.5 million 
monthly unique visitors for a minimum of three years. A Top Critic may also be recognized as such 
based on their influence, reach, reputation, and/or quality of writing, as determined by Rotten 
Tomatoes staff. Disponível em: https://www.rottentomatoes.com/help_desk/critics/ 
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aspectos do portal que foi adaptado para o nosso produto foi a criação dos critérios 

para a inclusão do trabalho dos críticos na página.  

Assim como o Rotten Tomatoes e o AdoroCinema, buscamos inserir, nas 

páginas individuais dos filmes, apenas um trecho de cada crítica, com links para os 

materiais completos. No Crítica.Ba incluímos, nas páginas individuais dos filmes, 

trechos das críticas coletadas. Os fragmentos de críticas que disponibilizamos 

buscam sintetizar a impressão do crítico, geralmente contida no último ou no 

primeiro parágrafo. Ao lado, inserimos o link para a crítica completa, buscando 

direcionar o leitor para a página do crítico. Essa ação valoriza o trabalho individual 

dos críticos e possibilita ao público conhecer mais sobre as atividades dos críticos 

que integram o Crítica.Ba. Além disso, a estrutura e a disposição de informações 

dos agregadores também inspirou a construção do nosso portal: as páginas 

individuais dos filmes visam dinamizar a experiência do leitor ao disponibilizar 

trailers, galeria de fotos e enquetes sobre a obra.  

Para a concepção da nossa plataforma, nos influencienciamos na 

característica do Kritz de possuir uma página sobre cada crítico que integra o portal. 

Nas páginas, o site traz informações de contato e as críticas que o profissional já 

publicou no Kritz. Para o Crítica.Ba, adotamos essa característica de páginas 

individuais para os críticos, e disponibilizamos um perfil, com formação acadêmica 

ou na área de crítica/cinema, atividades, filmes e diretores favoritos, além de um 

breve resumo sobre a página em que escreve, com o objetivo de instigar o leitor a 

conhecer os profissionais baianos que atuam na área de crítica cinematográfica na 

internet, além de trazer para o público a trajetória do profissional. Assim como o 

Kritz, buscamos disponibilizar, nas páginas individuais dos profissionais, seu perfil, 

as críticas de filmes, as plataformas para quais escrevem e as redes sociais das 

mesmas.  

 Alguns aspectos dos sites analisados, no entanto, não foram adaptados para 

o Crítica.Ba. Uma delas é a criação de uma categoria similar ao Top Critics, que 

possui um peso maior na avaliação dos filmes. Como decidimos não utilizar 

avaliações quantitativas para os filmes, não realizamos nenhuma distinção dentro 

do nosso corpo de críticos. Este aspecto só funcionaria num sistema de avaliações 
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baseado em notas, nas quais seria possível atribuir um peso maior ou menor a um 

ou a outro crítico.  Como apenas três páginas baianas, Rapsódia Boêmia, Cinesia 

Geek e Chovendo Sapos, adotam um sistema numérico de avaliação, descartamos 

essa possibilidade.  

É importante destacar que os agregadores de críticas, tanto o Rotten, quanto 

o Metacritic, e também o nosso produto, dinamizam o tempo do leitor que seria 

gasto transitando de uma página a outra. Frey (2015) destaca esta característica 

para o Rotten Tomatoes, mas também pode ser aplicada aos outros portais 

destacados: “Em outras palavras, em vez de ‘confiar em um único crítico que pode 

ter um gosto particular em um filme diferente do nosso’, o Rotten Tomatoes promete 

facilitar o acesso a um amplo espectro de informações e pontos de vista críticos.” 

(FREY, 2015, tradução nossa, p. 89)25. 

 O que há em comum entre os quatro portais, o Metacritic, o Rotten 

Tomatoes, o AdoroCinema e o Kritz, é que todos funcionam como um espaço de 

consulta para o leitor. Para cada obra há diversas críticas de diferentes publicações 

e/ou críticos e o público pode conferir a crítica que mais lhe agrada. As experiências 

desses quatro agregadores de críticas foram fundamentais para o desenvolvimento 

do nosso produto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
25 Texto original: In other words, rather than "rely[ing] on a single critic who may have a particular 

taste in film different from ours", Rotten Tomatoes promises to provide easy access to a wide 
spectrum of information and critical viewpoints.  
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2. O PROJETO 

Crítica.Ba (www.critica-ba.com) é uma plataforma online que visa agregar 

críticas e avaliações de críticos baianos que atuam na internet. Como vimos, a 

contínua perda de espaço da crítica cinematográfica nos meios impressos e sua 

expansão e adaptação à internet, abriu portas para a liberdade de produções, 

crescentes e volumosas no âmbito online. A partir da grande quantidade de textos, o 

surgimento dos agregadores é fundamental para oferecer ao público diferentes 

materiais e opiniões em um único espaço. 

A vastidão de textos publicados no âmbito online colabora com uma 

pluralidade de vozes na discussão sobre cinema, uma vez que a internet abre 

portas para que qualquer um produza e distribua conteúdo. Neste cenário, é 

importante o surgimento de sites agregadores de críticas cinematográficas, que 

propõem identificar e reunir discursos mais fundamentados na internet, valorizando 

a crítica de cinema e retomando a noção tradicional de autoridade do crítico, ao 

tempo em que possibilita uma experiência mais democrática, ao permitir que o leitor 

escolha que críticas incluídas no site corroboram com sua própria percepção do 

filme. 

Um dos propósitos do nosso produto é nortear o público, em meio a uma 

pluralidade de vozes e conteúdos na esfera online: possibilitar um espaço em que o 

leitor encontre diversas opiniões e argumentos distintos sobre obras 

cinematográficas, sem a necessidade de pesquisá-las individualmente. A 

contribuição do Crítica.Ba é filtrar e agrupar os discursos mais fundamentados, no 

cenário baiano, para, assim, facilitar a vida do leitor. O ponto central da página é 

funcionar como um espaço de consulta para o público, ao reunir trechos das críticas 

(além de links para as páginas originais dos textos), como também matérias e perfis 

dos críticos baianos que atuam na internet.  

A proposta de reunir críticos baianos provém do meu primeiro Trabalho de 

Conclusão de Curso, na graduação de Produção Cultural. Na pesquisa, detectei 

que, devido à grande quantidade de informação na internet, os críticos deste meio 

precisam encontrar formas de se destacar a fim de que seu trabalho seja 
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reconhecido. No mapeamento realizado em 2014, observei que todos os onze 

críticos identificados pela pesquisa possuíam alguma formação acadêmica ou 

especialização, através de cursos e oficinas, na área de cinema ou em crítica 

cinematográfica. Esta constatação comprovou que os críticos baianos atuantes na 

web possuem um lugar de fala legítimo, enquanto críticos cinematográficos, mas 

não existia uma iniciativa que agregasse o material desses profissionais.   

A partir da produção desta primeira pesquisa, conclui que muito do que se 

discute sobre a crítica cinematográfica fica restrito ao meio acadêmico. O presente 

projeto tem também o objetivo de trazer para o público, para a esfera virtual, 

informações sobre quem produz crítica de cinema na Bahia. 

Por ser um produto voltado para o cenário baiano, buscamos também 

fortalecer um senso de coletividade entre esses críticos, proporcionando a criação 

de uma rede de conexões. A pluralidade de vozes e a dispersão característica da 

internet, não apenas dificulta que o público saiba quem movimenta o cenário local 

de crítica cinematográfica, mas também que os próprios críticos não tenham acesso 

aos textos de seus conterrâneos. Através dos perfis individuais, disponíveis no 

Crítica.Ba, os críticos e o público podem conhecer outros profissionais baianos, 

além de ter um acesso mais fácil à produção dos mesmos.  

Propomos, através da agregação do material desse grupo, uma forma do 

público conhecer a crítica produzida na Bahia, mediante, não só a reunião das 

críticas em um único portal, mas também da identificação e do perfil desses críticos, 

com links para as páginas originais das críticas. A partir das experiências bem 

sucedidas de plataformas similares, como o Rotten Tomatoes e o Metacritic, salvo 

suas devidas proporções e objetivos, identificamos que construir um agregador de 

críticas baianas seria uma forma viável de tentar suprir a falta de uma iniciativa que 

fortalecesse o senso de coletividade dos críticos baianos.  

Ao inserirmos também notícias sobre a crítica de cinema e curiosidades 

sobre o cenário baiano, buscamos criar um espaço de fortalecimento da crítica na 

internet e combater a ideia de que a web representa “a morte da crítica”. Uma das 
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motivações deste trabalho é justamente colocar em evidência que o cenário baiano 

de crítica cinematográfica é um campo fértil, com uma diversidade de produções.   

A proposta do Crítica.Ba é abrir espaço para o trabalho de críticos baianos 

que atuam na internet, agregando esses profissionais em uma única página online. 

Com a inserção de links para as críticas originais e para os portais mantidos por 

esses críticos, buscamos também valorizar e dar visibilidade ao trabalho desses 

profissionais, além de possibilitar que o público conheça quem movimenta o cenário 

local.  

 

2.1 Mapeamento e Critérios 

O primeiro passo para a construção da plataforma foi o mapeamento de 

críticos baianos que atuam na internet. Este mapeamento foi um processo contínuo, 

desde a concepção do projeto até o mês de dezembro. Devido à imensidão de 

conteúdos da internet, existe uma dificuldade em encontrar a produção crítica 

baiana. O ponto de partida veio do mapeamento que realizei em 2014, durante o 

desenvolvimento do meu primeiro Trabalho de Conclusão de Curso. Na pesquisa, 

foram identificadas catorze páginas baianas de crítica de cinema, sendo elas: 

Bressonianas, Cabine Cultural, Cinemáticos, Cinemosaico, CinePipocaCult, 

Chovendo Sapos, Coisa de Cinéfilo, Coisa de Cinema, EmCenaAção, 

MoviolaDigital, Película Virtual, Ponto C de Cinema, Rapsódia Boêmia e Setaro’s 

Blog. 

Em 2017, um novo mapeamento foi realizado. Através de um questionário 

enviado aos críticos, foi possível identificar se eles conheciam outros autores de 

páginas baianas de crítica cinematográfica. Também realizamos uma busca em 

grupos no Facebook e através dos participantes da Oficina de Crítica do Panorama 

Internacional Coisa de Cinema. Para complementar o mapeamento, entramos em 

contato com universidades, tanto em Salvador, quanto no interior do estado, sobre 

atividades relacionadas à crítica de cinema. O objetivo deste mapeamento foi tentar 

abranger o maior número de críticos atuantes, a fim de produzir um agregador que 

contemple o cenário baiano, além de dar visibilidade aos profissionais cujos 

trabalhos se perdem na internet. 
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Com o desenvolvimento do questionário, enviado para os críticos, 

procuramos esclarecer questões como formação acadêmica, especializações na 

área de crítica/cinema, tempo de atuação na página online, além de coletar 

informações para a criação de perfis, como filmes e diretores favoritos, como surgiu 

a paixão pelo cinema, como começou a escrever críticas para a internet, como 

avalia a criação de um agregador baiano de críticas. O material extraído das 

respostas foi utilizado para traçar um perfil de cada crítico. Ao disponibilizar, na 

plataforma, características da trajetória dos profissionais, buscamos aproximar o 

leitor dos críticos baianos, além de instigar o público a conhecer quem produz crítica 

na Bahia. As informações contidas nos questionários permitiram esclarecer a 

trajetória desses profissionais e possibilitar que os leitores compreendam o lugar de 

fala de cada um dos críticos. 

A ideia de traçar um perfil dos críticos provém do meu primeiro Trabalho de 

Conclusão de Curso, quando tive dificuldades para identificar quem são os críticos 

que atuam no estado. Este obstáculo também se mostrou presente durante o 

desenvolvimento deste projeto. Portanto, identificar quem são os críticos, para qual 

canal produzem e suas trajetórias são um esforço para que o Crítica.Ba funcione 

como um espaço de consulta ao leitor, além de possibilitar que os próprios críticos 

conheçam uns aos outros, criando, assim, uma rede de conexões e fortalecendo o 

cenário local de crítica de cinema. 

A partir dessas ações, obtivemos vinte e três críticos. Alguns mapeados no 

primeiro trabalho, como Amanda Aouad, Wanderley Teixeira, Rafael Carvalho, João 

Paulo Carvalho, Adalberto Meirelles, Lucas Ravazzano, Luis Fernando Pereira e 

Edgar Santos. Outros nomes novos compõem o quadro, são eles: Danilo de 

Oliveira, Enoe Lopes Pontes, Felipe Franca, Letícia Moreira, Hilda Lopes Pontes, 

Marcela Gelinski, Klaus Hastenreiter, Calebe Lopes, Dino Galeazzi, Silvano Vianna, 

Victor Fonseca, João Bertonie, Rafaela Icó, Carol Magalhães e Tiago Silva.  

 Alguns dos críticos mapeados em 2014, no entanto, não foram incluídos no 

Crítica.Ba. São eles: o site Cinemosaico, sem novas postagens desde 2014; o portal 

Coisa de Cinema, página online do Festival Panorama Internacional Coisa de 

Cinema, pois é uma atividade esporádica, que depende do cronograma do Festival; 
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o blog EmCenaAção, do crítico Rodrigo Meneses, que não existe mais; e, por fim, o 

Setaro’s Blog, que não é atualizado desde 2014, por conta do falecimento do autor.  

É necessário ressaltar que este mapeamento não significa a inexistência de 

outras páginas baianas de crítica de cinema. Como mencionado anteriormente, a 

grande quantidade de conteúdos produzidos na internet dificulta a identificação de 

todos os portais ou de todos os críticos que atuam na esfera digital. Portanto, 

consideramos que há ainda outros críticos não mapeados por este trabalho e, com o 

intuito de engajar os profissionais que não foram considerados nesta pesquisa, 

criamos, na plataforma online, um espaço de convite a esses críticos, dentro da aba 

de “contato”.  

A partir da análise do material coletado, foram definidos os requisitos26 para 

incluirmos as críticas dos profissionais mapeados na nossa plataforma. A definição 

de critérios para colaborar com o portal garante que a crítica amadora do grande 

público não interfira na avaliação geral das obras. O nível de exigência dos critérios 

também colabora para conquistar a confiança do público, frente à legitimidade dos 

discursos críticos.  

Como a publicação dos críticos baianos ocorre de forma irregular, um critério 

pensado inicialmente não foi adotado: a frequência de publicações. Críticos com 

longa trajetória no cenário baiano, como Adalberto Meirelles e Rafael Carvalho, 

publicam esporadicamente e, com a adoção deste critério, não seriam incluídos no 

nosso projeto. Entretanto, apesar da pouca frequência, estes profissionais seguem 

produzindo e publicando, em uma escala menor do que outros críticos baianos. 

Além disso, uma vez que a proposta é reunir discursos legitimados de críticos 

baianos, a frequência de publicações não é um fator determinante para definir a 

validade dos textos desses profissionais. Outro ponto para o descarte deste critério: 

como o nosso objeto de trabalho é extremamente restrito, voltado a um único estado 

brasileiro, ao contrário de outros agregadores nacionais como o Adorocinema ou o 

Kritz, e que a média de publicações baianas ocorre de forma dispersa, a adoção 

deste critério limitaria o nosso corpo de críticos. 

                                                
26 Ver capítulo Agregadores de Críticas (1.1.2, p. 26).   
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A partir da definição dos critérios, passamos à análise do material coletado. 

De acordo com entrevistas realizadas com os profissionais mapeados, todos os 

autores supracitados possuem formação na área de comunicação, ou desenvolvem 

trabalhos como diretor e roteirista de cinema, no caso de Calebe Lopes, Felipe 

Franca e Hilda Lopes Pontes. Alguns, como Amanda Aouad, Rafael Carvalho, 

Wanderley Teixeira, Luis Fernando Pereira, Lucas Ravazzano, Dino Galeazzi, João 

Bertonie e João Paulo Barreto possuem cursos e oficinas voltados para a crítica 

cinematográfica ou para a área de cinema e roteiro. É relevante ressaltar que muitos 

desenvolvem/desenvolveram pesquisas acadêmicas sobre o tema, ou integram 

grupos de pesquisa voltados para a análise da crítica, como é o caso de Rafael 

Carvalho, Marcela Gelinski, Lucas Ravazzano, Wanderley Teixeira, João Paulo 

Barreto, Amanda Aouad e Letícia Moreira. 

Portanto, a partir da análise do material coletado, constatamos que apenas 

os críticos Tiago Silva, Carol Magalhães e Rafaela Icó não se encaixam nos critérios 

estabelecidos, uma vez que atuam no cenário há apenas um ano. Este requisito, no 

entanto, não é estático: ao longo do tempo, os críticos que permanecem ativos vão 

ganhando mais experiência e poderão, futuramente, fazer parte do Crítica.Ba. 

Todos os outros críticos mapeados por esta pesquisa se enquadram nos requisitos 

definidos e, por este motivo, as críticas foram incluídas na nossa plataforma. 

 

2.2 Características da plataforma 

Ao pensarmos na identidade visual da página, visamos escolher cores que 

remetessem, de alguma forma, à Bahia. Portanto, escolhemos como cores base 

vermelho, azul e branco, que sugerem a cor da bandeira do estado. Estas três 

tonalidades foram utilizadas para dar destaque a certos elementos, enquanto 

empregamos cores básicas como preto e cinza para elementos referentes à leitura, 

como as críticas, as notícias e os perfis dos críticos. A justificativa para a escolha de 

cores neutras tem como base a proposta de possibilitar uma leitura mais leve. De 

acordo com Pedrosa e Toutain (2005), no artigo “O Uso das Cores como Informação 

em Interfaces Digitais”: “[...] a cor, se utilizada indiscriminadamente, pode ter um 
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efeito negativo ou de distração, afetando a reação do usuário em relação às 

informações das páginas web” (PEDROSA, TOUTAIN, 2005, p.1).  

 Com o propósito de criar uma identidade visual ao Crítica.Ba, a fonte 

utilizada para o nome do portal se repete em alguns elementos, como no 

sobrenome dos críticos e nos momentos em que há referência ao título da 

plataforma.  

A fim de dialogar com a principal proposta do projeto, de ser um agregador 

de críticas, buscamos, ao desenvolver a plataforma, uma forma de valorizar o objeto 

de interesse do Crítica.Ba: os textos críticos. Portanto, na homepage do site, o 

público encontra os filmes divididos em três categorias: 1) em cartaz no cinema, 2) 

obras que são lançadas exclusivamente para TV e canais de streaming (como 

Netflix, Amazon Prime, etc.) e 3) filmes não tão recentes que estão disponíveis em 

diferentes plataformas (Net Now, HBO GO, DVD, Telecine Play, etc.). Cada uma 

dessas divisões tem como objetivo dialogar com as críticas coletadas para o portal: 

os filmes em cartaz no cinema despertam maior interesse do público em consumir 

essas obras, mas, por outro lado, não possuem tantas críticas, uma vez que são 

recém lançados. Já a segunda categoria, foi pensada nos moldes em que as obras 

cinematográficas são consumidas atualmente, com uma diversidade de produções 

em diferentes plataformas. Uma vez constatado que os críticos produziam textos 

sobre os filmes lançados para canais de streaming, e tendo em vista o grande 

público que essas plataformas atingem, tornou-se necessária a criação desta aba 

no Crítica.Ba. A terceira divisão, de filmes mais antigos, tem como justificativa a 

constatação de que estas obras, relançadas em Home Video e em plataformas de 

streaming, retornam ao centro das discussões. Além disso, por possuírem um lapso 

temporal maior, centralizam um maior número de críticas.  

Para as páginas dos filmes, procuramos não apenas disponibilizar as críticas, 

mas também situar o leitor sobre a obra e contextualizar a recepção dela pelos 

críticos baianos. Portanto, inserimos uma sinopse do filme, além do poster e trailer. 

Por incluirmos apenas um trecho da crítica original, há também um botão para que o 

leitor tenha acesso ao material completo. Ao lado de cada crítica, consta o nome do 
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crítico com um link para o perfil do profissional no Crítica.Ba, além do nome do 

veículo/portal onde a crítica foi publicada.  

Ao final da página de cada filme, o público encontra uma comparação com as 

notas de agregadores, como o Rotten Tomatoes, Metacric, Adorocinema, além do 

argentino Todas las Críticas. Esta decisão se baseou no interesse em oferecer ao 

leitor uma possibilidade de leitura ampla da recepção das obras, uma vez que 

alguns filmes possuem diferentes avaliações em agregadores divergentes. Um 

exemplo é a obra “Boneco de Neve”, dirigida por Tomas Alfredson, que obteve 

apenas 8% de aprovação no Rotten Tomatoes, enquanto no argentino Todas las 

Críticas sua recepção foi positiva, alcançando 61%. Oferecer ao público uma 

percepção geral de como as obras são recebidas em diferentes localidades também 

contribui para compreender como os críticos baianos se localizam no contexto de 

recepção dos filmes.  

Uma vez que a nossa plataforma não utiliza médias de avaliações para 

designar notas, tanto dos críticos, quanto do público, para os filmes, foi detectada 

uma carência de interação com o leitor. Para suprir a ausência de um espaço em 

que o público possa dialogar com as críticas, disponibilizamos uma caixa para 

comentários em cada uma das páginas dos filmes, além de uma enquete sobre a 

obra. Com estes recursos, a ideia é que o público dialogue com as críticas 

publicadas e que os críticos tenham um retorno dos leitores.  

Para além de apenas agregar as críticas, propomos ao público conhecer 

quem são os críticos que atuam no cenário baiano através da criação de um perfil 

de cada um deles. Na página dos críticos, os leitores podem conferir, em uma única 

página, todos os profissionais que foram mapeados. Ao passar o mouse por cima de 

cada crítico, é possível ter acesso a um breve resumo sobre o mesmo e, ao clicar 

no botão “leia mais”, um perfil completo sobre o profissional, além de um texto sobre 

a plataforma para qual o crítico escreve. Esta função foi desenvolvida de acordo 

com a ideia central do projeto de dar visibilidade e valorizar o trabalho dos 

profissionais baianos. A proposta é divulgar o trabalho dos críticos e possibilitar ao 

leitor o conhecimento da trajetória dos críticos, além de tornar públicas as páginas 

para as quais eles escrevem.  
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O perfil dos críticos foi traçado a partir das respostas do questionário enviado, 

além da coleta de informações a partir de notícias em canais de comunicação. Nas 

páginas individuais dos críticos também estão disponíveis, ao final da página, os 

filmes que possuem críticas do(a) autor(a) clicado(a), além das obras favoritas dos 

profissionais. O objetivo é, além de traçar uma identidade dos críticos, permitir que 

os leitores conheçam quem produz críticas na Bahia e tenham fácil acesso aos 

trabalhos dos profissionais cujos textos mais lhe agradam. Além disso, destacamos, 

nos perfis dos críticos, a sua forma de análise das obras cinematográficas, a fim de 

fazer com que o leitor saiba os métodos que os críticos utilizam.  

O Crítica.Ba também se propõe a refletir sobre o fazer crítico. Portanto, 

notícias, matérias e colunas sobre os críticos baianos ou sobre temáticas que 

envolvem a área da crítica cinematográfica foram desenvolvidas e publicadas na 

seção de notícias e de curiosidades. Conhecer críticos baianos que marcaram o 

cenário local, além de analisar a história da crítica, compreender a função dos 

agregadores e o que são as cabines de imprensa, aproxima o público da rotina dos 

profissionais e proporciona uma compreensão maior sobre o cenário da crítica 

baiana. Com esta função, a plataforma visa despertar no leitor o interesse pela área 

e cumprir um dos seus propósitos de valorizar a crítica de cinema produzida na 

Bahia. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 
 

 

 

3. O PERCURSO 

Como um projeto experimental, o Crítica.Ba não nasceu pronto: foram muitas 

as etapas desde a concepção da proposta ao desenvolvimento da plataforma. Nem 

todas as ideias que surgiram inicialmente se tornaram exequíveis durante a prática, 

conforme foi detectado durante o desenvolvimento das atividades.    

O surgimento da ideia partiu da constatação, no meu Trabalho de Conclusão 

de Curso para a graduação em Produção em Comunicação e Cultura, de que não 

havia uma plataforma que agregasse os críticos baianos, dificultando a tomada de 

conhecimento da quantidade de produção crítica na Bahia. Esta dificuldade, 

detectada tanto em 2014, quanto no desenvolvimento do presente projeto, foi o 

mote para a produção da plataforma Crítica.Ba.  

Durante esta pesquisa, também foi identificado que todos os críticos 

mapeados possuíam alguma especialização na área de crítica cinematográfica ou 

formação acadêmica na área de comunicação. A Bahia possui, portanto, um cenário 

crítico qualificado. No entanto, apesar da legitimidade dos críticos, a dispersão de 

conteúdos da internet dificulta a identificação dos trabalhos desses profissionais. 

Estes dois aspectos, identificados durante a realização da monografia em 2014, 

foram o ponto de partida para a ideia de criar um agregador de críticas.  

No início, a proposta era desenvolver um ambiente online que possibilitasse a 

criação de redes entre os críticos baianos. A ideia era reunir apenas os perfis dos 

críticos, além de disponibilizar um fórum para discussão sobre a crítica de cinema. 

Porém, com o amadurecimento das ideias, com a leitura da bibliografia deste 

memorial e com a análise de agregadores de críticas, identificamos que a criação de 

um agregador baiano seria o caminho mais viável não só para a construção de 

redes entre esses críticos, mas também como um espaço de consulta para o leitor e 

para tornar ainda mais notório o trabalho desses profissionais.   
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Tendo em vista o curto período para a produção do projeto experimental, 

inicialmente a proposta era a criação de um blog, pela facilidade de manuseio e por 

sua capacidade em oferecer recursos para indivíduos que não precisam, 

necessariamente, ter domínio de programação em html27. No início do projeto, 

registramos um domínio no provedor Wordpress e começamos a tentar organizar 

uma página de forma que as críticas pudessem estar em evidência. No entanto, 

logo detectamos que a plataforma oferecia poucos recursos gratuitos e, 

visualmente, não correspondia à expectativa que tínhamos para a plataforma.  

 Buscamos, então, outros provedores gratuitos similares, como o Blogger, do 

Google, mas os recursos eram ainda mais limitados e não proporcionavam uma 

experiência visualmente agradável ao público, além de limitarem as críticas que 

apareceriam em destaque. Tendo em mente a importância do projeto em valorizar e 

dar visibilidade ao trabalho dos críticos baianos, veio a decisão de hospedar a 

plataforma em um provedor privado, com manuseio simples para leigos em 

programação html. Portanto, escolhemos a plataforma Wix, que permite ao usuário 

configurar a página como bem entender, sem precisar, necessariamente utilizar os 

templates que o site oferece.  

Um fator importante na escolha da plataforma decorreu da possibilidade de 

desenvolver o site de forma gratuita, antes de optar por um plano pago. Portanto, 

primeiramente criamos a plataforma e as páginas do site e, em seguida, avaliamos 

se os recursos oferecidos correspondiam às necessidades do Crítica.Ba, de ter 

trailers de filmes, espaços para comentários, opções de slides e inúmeras páginas 

individuais para as avaliações dos filmes. Correspondidos esses requisitos, 

decidimos adotar o plano anual oferecido pelo Wix, uma vez que, embora seja um 

projeto experimental para um Trabalho de Conclusão de Curso, o objetivo é que, 

encerrado o semestre, o Crítica.Ba continue a existir e possa cumprir os seus 

objetivos de agregar as críticas, valorizar o trabalho dos críticos baianos, fomentar o 

cenário de produção crítica na Bahia e possibilitar um espaço de consulta para o 

público.  

                                                
27 HTML (abreviação para a expressão inglesa HyperText Markup Language, que significa 

Linguagem de Marcação de Hipertexto) é uma linguagem de marcação utilizada na construção de 
páginas na Web. Documentos HTML podem ser interpretados por navegadores. 
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Após a criação do portal, passamos à coleta das críticas. A princípio 

cogitamos solicitar que os profissionais enviassem as críticas acompanhadas de 

notas dos filmes, mas como a publicação de textos é dispersa e nem todos adotam 

uma avaliação quantitativa, baseada em valorações numéricas, esta opção se 

tornou inviável. Portanto, a coleta das críticas foi realizada por iniciativa da 

proponente do site.  

A partir da análise das experiências dos agregadores Rotten Tomatoes, 

Metacritic, Adorocinema e Kritz, é possível observar que todos tem como alicerce as 

avaliações dos filmes, com notas positivas e negativas. Esta característica 

inicialmente foi pensada para o nosso projeto, mas, no entanto, a partir da análise 

das críticas publicadas na internet por críticos baianos, notamos serem poucos os 

que adotam algum tipo de avaliação quantitativa: apenas Lucas Ravazzano, 

Wanderley Teixeira, Danilo de Oliveira e Victor Fonseca utilizam algum sistema de 

notas. O primeiro e os dois últimos com valores de 0 a 10, e Teixeira com estrelas, 

indicativas da qualidade da obra. 

Esta média das avaliações de grandes agregadores como o Rotten e o 

Metacritic, tem sido alvo de críticas negativas, por entenderem que as notas tornam 

o público “preguiçoso”, que se contenta apenas com a pontuação atingida pelo filme 

e menos com as críticas. O diretor Martin Scorsese, em uma coluna para a revista 

The Hollywood Reporter sobre o filme “mãe!”, dirigido por Darren Aronofsky, 

destacou a instantaneidade com que as avaliações são publicadas: 

Essas empresas e agregadores estabeleceram um tom hostil aos cineastas 

sérios - mesmo o nome de Rotten Tomatoes é insultante. E como críticas 

de filmes escritas por pessoas apaixonadamente envolvidas com 

conhecimento real da história do cinema gradualmente desapareceram da 

cena, parece que há cada vez mais vozes envolvidas no julgamento puro, 

pessoas que parecem ter prazer em ver filmes e cineastas rejeitados e, em 

alguns casos, rasgado em pedaços (SCORSESE, 2017, tradução nossa, 

s.p.)28 

                                                
28 Texto original: These firms and aggregators have set a tone that is hostile to serious filmmakers — 
even the actual name Rotten Tomatoes is insulting. And as film criticism written by passionately 
engaged people with actual knowledge of film history has gradually faded from the scene, it seems 
like there are more and more voices out there engaged in pure judgmentalism, people who seem to 
take pleasure in seeing films and filmmakers rejected, dismissed and in some cases ripped to shreds.  
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 De acordo com Stephen Wang, um dos principais designers do Rotten 

Tomatoes:  

"Há uma impressão equivocada de que o Tomatometer é uma classificação 

de qualidade dizendo o quão bom é um filme. Na verdade, eu gosto de 

pensar isso como um medidor de confiança, a probabilidade de que você 

vai desfrutar de um filme” (WANG, 2008, tradução nossa, s.p.) 29. 

Apesar de Wang afirmar ser uma impressão equivocada, as notas de 

agregadores como o Rotten Tomatoes também não são bem vistas por alguns 

críticos locais:  

Assim como o IMDb, mais que agregadores de críticas, esses sites me 

parecem agregadores de notas. Afinal, o que interessa é aquele lance das 

porcentagens. Isso tudo, para mim, é a anti-crítica. Não me surpreende que, 

no Rotten Tomatoes, o milésimo capitulo da telenovel Marvel, ‘Thor: 

Ragnarok’, teve 93% das avaliações positivas por parte da crítica, lá onde 

uma obra-prima como ‘A Estranha Cor das Lágrimas do seu Corpo’ teve, 

somente, 48%. São estatísticas. Bukowski dizia não confiar muito em 

estatísticas porque um homem com a cabeça dentro do forno aceso e com 

os pés no congelador, estatisticamente, possui uma temperatura mediana” 

(GALEAZZI, 2017, p. 3)30 

Além de Dino Galeazzi, crítico entrevistado para este trabalho, Hilda Lopes 

Pontes, que escreve para os sites Cinema Detalhado e Cinemáticos, também 

destacou como pontos negativos a utilização de notas para avaliação dos filmes: 

Olha, não sei se sou tão fã assim. Para o lado acadêmico, termina sendo 

um ponto de partida para falar sobre a recepção da crítica. Mas por outro, 

quantifica algo que acredito que deveria ser subjetivo. Detesto até notas no 

final de uma crítica. Quantificar em números ou estrelas um produto 

artístico é algo que soa para mim estranho e definitivo, como uma prova de 

escola objetiva (PONTES, 2017, p. 3-4) 31. 

Esta polêmica envolvendo as notas dos agregadores, somado ao fato de que 

os críticos baianos não adotam um sistema métrico de avaliação, tornou inexequível 

a utilização de ponderações numéricas para qualificação dos filmes. No começo do 

projeto, houve uma tentativa de realizarmos uma avaliação, a partir dos juízos de 

valor emitidos nos textos, mas, logo constatamos que essa observação das críticas 

                                                
29 Texto original: “There's a mistaken impression that the Tomatometer is a quality rating telling you 

how good a movie is. Actually, I like to think of it as a confidence meter, the percentage likelihood that 
you'll enjoy a movie”. 
30 Entrevista concedida à autora. Consultar Apêndice B (p.56). 
31 Entrevista concedida à autora. Consultar Apêndice C (p.59). 
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produzia avaliações inexatas, nem sempre condizentes com a impressão dos 

críticos sobre determinada obra. Um filme poderia receber elogios, ao tempo em 

que pecava em certos aspectos. Polarizar as críticas em “positiva” ou “negativa” 

seria um trabalho subjetivo que partiria de uma curadoria nossa, simplificando as 

ponderações dos críticos sobre as obras. No Crítica.Ba não adotamos a média de 

avaliações para os filmes, mas disponibilizamos as notas dos críticos que a emitem.  

 Para a coleta das críticas, tornou-se parte de nossa rotina verificar, 

diariamente, se haviam novas críticas disponíveis. No entanto, como este projeto 

experimental é individual e a quantidade de críticos incluídos na plataforma é 

relativamente numerosa, criamos uma tabela que nos auxiliasse nesta missão: 

 

Figura 7: Tabela de publicações 

 Como é possível observar a partir da tabela de publicações (Figura 7), 

dividimos os filmes por semana de estreia no cinema. Em seguida, a cada crítica 

coletada, marcávamos na tabela de acordo com o crítico correspondente. Assim, ao 

verificarmos diariamente se havia novas críticas, não precisávamos olhar as páginas 

de todos os críticos. Este checklist facilitou o nosso trabalho e trouxe um controle 

maior sobre as críticas que já estavam disponíveis no portal.  

 Os critérios para a adesão ao Crítica.Ba também foram pensados para os 

críticos e não para as páginas em que escrevem. Como a proposta do projeto é 

valorizar os críticos baianos e, alguns deles, como Calebe Lopes e Dino Galeazzi, 

escrevem para páginas colaborativas de outros estados brasileiros, e outros como 

Hilda Lopes Pontes e Wanderley Teixeira escrevem para mais de um portal, 

optamos por destacar os críticos e não as páginas. Esta decisão também teve como 

SEMANA 16/11

FILMES AMANDA A. EDGAR S. FELIPE F. HILDA L.P. LUCAS R. MARCELA G. VICTOR F. WANDERLEY T.

LIGA DA JUSTIÇA OK OK OK OK OK OK OK OK

UMA RAZÃO PARA VIVER OK OK OK

VICTORIA E ABDUL OK OK

HISTÓRIAS DE AMOR

HUMAN FLOW OK

ON YOGA

A TRAMA

ALGO DE NOVO

COLO

MARIA
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ponto de partida a proposta do projeto de valorizar o trabalho desses indivíduos e 

dar visibilidade aos críticos baianos.  

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante de tudo que foi exposto, observamos que a crítica cinematográfica na 

internet tem mudado a forma como se consome e se discute o cinema. De fóruns 

voltados para a cibercinefilia aos agregadores de críticas, a web aparece como um 

meio propício para a produção de conteúdos sobre o cinema. Simples e de baixo 

custo, escrever sobre o cinema no ciberespaço se tornou possível a qualquer 

pessoa que possua uma conexão de banda larga, multiplicando o número de vozes 

emissoras no âmbito online. Nesta nova configuração, os agregadores se propõem 

a identificar os indivíduos mais legitimados para o exercício do fazer crítico.  

A partir das experiências de agregadores internacionais e nacionais, 

desenvolvemos o nosso projeto Crítica.Ba, cujo propósito é proporcionar um espaço 

de consulta para o leitor sobre a crítica cinematográfica produzida na Bahia, além de 

fortalecer e valorizar o cenário local.  

Através de um mapeamento, identificamos os críticos baianos cujos 

discursos carregam certa credibilidade, a partir de critérios pré-estabelecidos. Ao 

incluirmos trechos das críticas desses profissionais em nossa plataforma, buscamos 

dar visibilidade a críticos cujos trabalhos encontram-se dispersos na internet e, 

através dos perfis desses críticos, aproximar o público de quem contribui com a 

movimentação do cenário crítico baiano.   

 Durante a realização do mapeamento, constatamos que a Bahia possui um 

cenário crítico de grande efervescência: foram encontrados vinte e três críticos 

baianos. Apesar de grandes esforços para contemplar todos os que escrevem sobre 

cinema para a internet, o volumoso conteúdo disponível na internet não permite que 

essa tarefa seja cumprida em sua totalidade. Por isso, consideramos que o 
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conteúdo do site estará sempre em expansão e novos críticos podem ser incluídos 

conforme forem mapeados.  

Ao analisarmos as páginas dos críticos baianos, detectamos que não há a 

utilização de recursos, como trailers, hiperlinks e podcasts, como formas de 

expansão da experiência de leitura: estes aspectos aparecem apenas como 

complementos, sem interação ou diálogo com o texto escrito. Estes recursos 

aparecem, nas críticas baianas, como elementos independentes do texto, quando 

poderiam ser incluídos no fluxo de leitura. Esta observação representa uma 

possibilidade futura para a dinamização do conteúdo crítico. 

Durante o desenvolvimento deste projeto experimental, alguns aspectos 

modificaram a concepção que esta proponente possuía dos agregadores de críticas. 

Após a leitura da bibliografia deste memorial, constatamos que o atual período da 

crítica de cinema não representa sua “morte”, mas sim a existência de novos 

formatos e de novas possibilidades: os agregadores viabilizam uma nova forma de 

produzir e consumir críticas. No entanto, no tempo de concepção e elaboração do 

Crítica.Ba, percebemos que as notas atribuídas aos filmes em centralizadores de 

opinião como o Rotten Tomatoes ou o Metacritic, se mostraram simplificadoras, uma 

vez que permite ao público se contentar com a numeração atingida pelo filme e 

ignorar as críticas. Este posicionamento se mostrou latente durante as entrevistas 

com os críticos baianos, que também pontuam como aspecto negativo dos 

agregadores a quantificação de uma obra cinematográfica. A partir desta colocação, 

buscamos, no Crítica.Ba, não utilizar numerações para os filmes e permitir que o 

público tenha acesso aos textos dos críticos baianos, uma vez que seria mais 

importante para o portal destacar a reflexão e os argumentos dos autores do que os 

números.  

 O Crítica.Ba é a única plataforma conhecida a propor um agregador de 

críticas em nível estadual. Com esta característica, visamos criar uma rede de 

conexões entre os críticos baianos, fortalecer um senso de coletividade entre esses 

críticos enquanto grupo, além de proporcionar que os críticos e o público tenham 

consciência da dimensão do cenário baiano.  
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Apêndice A 

Entrevista Amanda Aouad 

 

IDENTIFICAÇÃO 

1. Nome: Amanda Aouad Almeida 

2. Idade: 39 anos 

3. Profissão: Roteirista / Crítica de Cinema 

4. Formação Acadêmica: Comunicação Social com habilitação em Publicidade e 

Propaganda (UNIFACS). Mestre e Doutoranda em Comunicação e Cultura 

Contemporâneas (UFBA) 

5. Formação na área de Crítica Cinematográfica ou de Cinema: Especialização 

em Cinema Expressão e Análise (UCSAL).  

5. Tempo de atuação no site/blog: 9 anos 

7. Número de acessos do site: Média de 80mil/mês 

    Número de seguidores em redes sociais: Facebook: 8.443. Twitter: 2.429. 

Instagram: 892 

 

QUESTÕES NORTEADORAS DA ENTREVISTA 

 

1. Como surgiu a paixão pelo cinema? Poderia citar alguns filmes, ou 
autores, preferidos? 
Não sei como surgiu, minha mãe era cinéfila e desde muito pequena ia ao 

cinema ou via filmes em casa. Pelo que me lembre, sempre existiu essa 

paixão. Filmes preferidos estão sempre oscilando, mas poderia citar três que 

estão sempre na lista “Crepúsculo dos Deuses”, “O Poderoso Chefão” e “E o 

Vento Levou”, além de uma memória afetiva por “O Cão e a Raposa”, meu 

filme preferido de infância. Autores você fala em diretores? Se sim, é outra 

lista que varia, mas citaria Billy Wilder e Sophia Coppola atualmente.   
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2. Como surgiu o interesse por escrever críticas cinematográficas? Por 
que escolheu escrever críticas na Internet?  
O interesse pela crítica surgiu durante a minha pós-graduação em cinema. 

Sentia necessidade de ter um espaço para expressar um pouco do 

conhecimento que adquiria e a matéria específica de “crítica cinematográfica” 

foi fundamental nesse sentido. Escolhi escrever críticas na internet por 

oportunidade, já que existiam poucos veículos em Salvador.  

 

3. Possui críticos preferidos? Poderia citar alguns? 
Atualmente leio muitos críticos, mas não chego a ter preferidos. Dois que 

sempre me serviram de inspiração foram Ana Maria Baiana e o saudoso 

Roger Ebert.  

 

4. Como escolhe e avalia os filmes que serão criticados? Possui um 
método específico de avaliação dos filmes? 
São alguns critérios: principais estreias, principalmente os que fazem cabine 

de imprensa ou tem algum apelo específico (seja apelo comercial, 

vencedores de festivais ou diretores de prestígio); filmes clássicos ou ícones 

que ainda não tem crítica no site; cobertura de festivais.  

 

5. Com que freqüência publica novos textos?  
Atualmente, por acúmulo de tarefas, tenho tentado deixar pelo menos de dois 

em dois dias, mas a frequência habitual do CinePipocaCult é diária.  

 

6. Quem desenvolveu o site/blog e como você definiria a concepção do 
mesmo?  
Ari Cabral, meu sócio. Já passamos por quatro versões e a atual traz uma 

organização simples, privilegiando as críticas, que são o produto principal do 

site, e destacando outras sessões como as entrevistas, o cinema brasileiro e 

a sessão “Grandes Cenas” onde faço uma análise fílmica de uma cena 

específica. Independente das sessões, tem também um slide com as últimas 

postagens logo no início.  

 

7. Conhece outros sites/blogs de cinema baianos? Interage com eles? 
Existe alguma organização, na Bahia, que reúna os críticos de cinema 
da internet?  
Sim, conheço vários, temos um grupo de amigos feitos principalmente nas 

cabines de imprensa. Não existe uma organização que reúna os críticos, mas 

temos um grupo no WhatsApp para contato.  

 

8. A web dá liberdade para que qualquer pessoa possa escrever sobre 
cinema. De que forma enxerga, nesse universo de pluralidade de vozes, 
a figura do crítico “profissional”?  
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É um tema complexo, foi inclusive assunto abordado em uma mesa no último 

Festival de Brasília. A pluralidade de vozes acabou tornando a internet um 

espaço em que muitos falam e poucos ouvem. Ainda existe uma 

diferenciação para o crítico de veículos impressos como autoridades, 

enquanto que o crítico da internet é menos valorizado, pois muitos têm a 

sensação de que basta abrir um blog e escrever sua opinião sobre um filme 

ou mesmo coloca-las em uma rede social, para ser crítico. Porém, há 

também instâncias de legitimação do ofício, sejam portais e revistas 

eletrônicas como a Cinética ou associações como a Abraccine – Associação 

Brasileira de Críticos de Cinema. Costumo brincar que só passei a me 

considerar crítica quando entrei para a associação da qual atualmente faço 

parte da diretoria.  

 

9. A Internet possibilita maior liberdade de escrita em relação aos meios 
tradicionais? Quais as vantagens e as desvantagens da web em relação 
às críticas cinematográficas publicadas nos meios tradicionais? 
A liberdade é relativa, sou editora de meu site, então, fica mais fácil, porém, 

quem escreve para um site com outro editor, também tem limitações 

impostas pelo editorial de cada veículo. Meu site é parceiro do Aratu Online, 

por exemplo, e não tenho controle em relação ao que é publicado lá. Muitas 

vezes, eles mudam inclusive título e chamada de críticas que republicam lá. 

Cada vez mais, os veículos impressos têm priorizado outras pautas e o 

espaço para críticas ou mesmo matérias sobre cinema têm diminuído em 

suas publicações. Na internet, esse espaço é virtualmente ilimitado. Em uma 

cobertura de festival, por exemplo, podemos escrever sobre todos os filmes 

que quisermos. No impresso, apenas alguns filmes terão espaço e muitas 

vezes com comentários resumidos. Ter mais espaço dá chance também de 

críticas mais aprofundadas e até mesmo review. A principal desvantagem é a 

visibilidade. Para o público geral, os meios tradicionais ainda são um espaço 

para consulta de programação de cinema, assim as críticas e cotações que 

estiverem nesse veículo acabam sendo mais procuradas. 

 

10.  Agregadores de críticas, como o Rotten Tomatoes e o Metacritic, vem 
ganhando espaço na internet. O que pensa sobre essas plataformas, e, 
mais especificamente, sobre um agregador de críticas de profissionais 
da Bahia?  
Eu gosto da ideia, o Rotten Tomatoes já faz parte da minha rotina há um 

tempo. Aqui no Brasil, o site AdoroCinema faz um apanhado também, ainda 

que não se dedique só a isso. Outra tentativa que não deu muito certo no 

Brasil foi o Kritz, que ainda existe, mas está um pouco abandonado. 

Particularmente o que me desmotivou nele foi a pouca visibilidade e o fato de 

termos que cadastrar manualmente todas as críticas com comentários e 

notas. Tem uma página no Facebook também chamada de “Mabuse – Mil 
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olhos para o cinema” que tem uma ideia de agregar links de críticas, ainda 

que sem uma cotação.  

 

 

 

 

 

 

 

Apêndice B 

Entrevista Dino Galeazzi 

 

IDENTIFICAÇÃO 

1. Nome: Dino Lucas Castro Galeazzi 

2. Idade: 26 

3. Profissão: Estudante 

4. Formação Acadêmica: Jornalismo  

5. Formação na área de Crítica Cinematográfica ou de Cinema 

(cursos/oficinas/workshops): Oficina Crítica XII Panorama Coisa de Cinema 

6. Site/blog: http://doc-o-blivion.webnode.com/ (blog pessoal) + 

https://revistamoviement.net/@ducaslion (colaborador) + 

https://www.revistacinemagazine.com/ (colaborador)    

7. Tempo de atuação: 1 ano 

 

QUESTÕES NORTEADORAS DA ENTREVISTA 

 

1. Como surgiu a paixão pelo cinema? Poderia citar alguns filmes, ou 
diretores, preferidos?  
 
Minha paixão pelo cinema foi tardia. Por muitos anos, para mim, o cinema era 
sinônimo de filmes com gente especial fazendo coisas especiais, um bocado 
de mentira: Karate Kid, Rocky, coisas da sessão da tarde. 
Minha adolescência coincidiu com a (triste) época em que começara essa 
pandemia dos filmes de super-heróis e tudo me parecia igual e distante. 
Única exceção fora um filme chamado “Marcas da Violência”: meus pais, que 
costumavam me proteger de tudo aquilo que era violento, pediram para que 
eu o assistisse, pois, me garantiram eles, a seqüência final ia me deixar 
boquiaberto. Eu tinha 15 anos e fiquei chocado pela forma como a violência 
fora retratada: as pessoas agonizavam muito antes de morrer e Tom Stall, o 
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protagonista, assim como um super-herói, também tinha uma identidade 
secreta, mas ele não era um kryptoniano bonzinho, ele era um assassino 
sádico que matara um monte de gente antes de decidir mudar o rumo de sua 
vida.  
Mas, de fato, comecei a me interessar realmente por cinema somente aos 
meus 17 anos de idade, na noite em que aluguei o filme “Ilha do Medo”. Foi 
uma experiência imersiva: a trilha ressonante e os longos mergulhos de 
câmera me fisgaram. Apesar de hoje ter a certeza de que se trata de uma 
obra menor na filmografia do Scorsese, continuo gostando do filme, me 
emocionando com ele, com seu discurso sobre violência e loucura. A partir 
dele, comecei a assistir cinema com o C maiúsculo, por conta própria. 
Meus diretores favoritos? Cronenberg, Lynch, Romero, Carpenter, Polanski, 
Zulawski, Haneke, Roeg, Kitano e Tsukamoto. 
Dentre os talentos mais recentes, admiro muito o trabalho do casal francês 
Forzani & Cattet, eles são incríveis.  
 

2. Como surgiu o interesse por escrever críticas cinematográficas? Por 
que escolheu escrever críticas na Internet?   
 
Uns dois anos atrás, eu tive que escrever críticas de cinema para uma 
disciplina da faculdade. Minha namorada leu algumas dessas críticas e me 
ajudou na criação do blog.  
 

3. Possui críticos preferidos? Poderia citar alguns?  
4. Estou sempre acompanhando as críticas de Mark Kermode, um crítico 

britânico da BBC: elegante, sincero e nunca banal.  
 

5. Como escolhe e avalia os filmes que serão criticados? Possui um 
método específico de avaliação dos filmes? Prefiro criticar filmes dos 
quais percebi alguma particularidade que, talvez, poucos tenham notado. Não 
gosto de repetir o que é dito por milhares de outras pessoas. Não gosto da 
mesmice. Não sei se soa arrogante, mas gosto de criar meu olhar pessoal a 
respeito de uma determinada obra, seja ela boa ou ruim. Portanto, costumo 
não criticar os filmes do momento, a menos que eu não tenha algo 
interessante (e diferente) a dizer a respeito.  
Por exemplo, “Blade Runner 2049” é um filme que esteve na boca de todos 
os críticos e blogueiros antes mesmo de sua estréia. Só escrevi a respeito 
dele porque reparei num detalhe que ninguém notou: a questão das mãos. A 
partir dessa característica desenvolvi meu olhar a respeito do filme, sobre a 
relação entre identidade e ação, ser e agir. 
 

6. Com que freqüência publica novos textos? Uma crítica por mês, pelo 
menos. 
 

7. Quem desenvolveu o site/blog e como você definiria a concepção do 
mesmo? Minha namorada teve a paciência de criar meu blog de cinema: eu 
não teria sido capaz, sou um analfabeta digital. A Revista Moviement é 100% 
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on-line, foi criada por Thiago Rabelo e eu acho essa plataforma incrível, não 
tanto para a divulgação de críticas cinematográficas, mas para proporcionar 
uma melhor organização de análises fílmicas, algo mais aprofundado e que 
requer uma grande profusão de imagens. A Cine Magazine é a única revista 
sobre cinema em circulação na Bahia e eu considero o trabalho de Eduardo 
Argolo, curador da mesma, algo fora de série, impecável. 
 

8. Conhece outros sites/blogs de cinema baianos? Interage com eles? 
Existe alguma organização, na Bahia, que reúna os críticos de cinema 
da internet? Conheço os blogs dos meus amigos e alguns deles são 
baianos. E sim, interajo com eles. Mas desconheço uma plataforma que 
agregue críticas diversas escritas exclusivamente por críticos baianos. 
 

9. A web dá liberdade para que qualquer pessoa possa escrever sobre 
cinema. De que forma enxerga, nesse universo de pluralidade de vozes, 
a figura do crítico “profissional”? É muita confusão. Parece que 
produzimos mais críticos do que filmes. Um profissional como o citado Mark 
Kermode destaca-se por ser da BBC e afins, mas nesse redemoinho de 
vozes fica difícil pelo profissional que não é famoso fazer com que a sua seja 
ouvida. Há também a questão do material áudio-visual ser cada vez mais 
acessível, sendo preferido ao típico texto escrito, e isso meio que deforma o 
domínio clássico da crítica cinematográfica. 
 

 

10. A Internet possibilita maior liberdade de escrita em relação aos meios 
tradicionais? Quais as vantagens e as desvantagens da web em relação 
às críticas cinematográficas publicadas nos meios tradicionais? Não sei 
responder a estas perguntas por não ter tido contato suficiente com os ditos 
meios tradicionais. Como disse antes, meu interesse por cinema surgiu tarde, 
na época dos torrent de péssima qualidade que levaram as locadoras à 
falência. Não cheguei a ler as revistas especializadas em cinema porque 
preferia não gastar dinheiro, tendo acesso ao conteúdo gratuito da web.  
 

11. Agregadores de críticas, como o RottenTomatoes e o Metacritic, vem 
ganhando espaço na internet. O que pensa sobre essas plataformas, e, 
mais especificamente, sobre um agregador de críticas de profissionais 
da Bahia? Desconheço o Metacritic e nunca li uma única crítica do 
RottenTomatoes. Assim como o IMDb, mais que agregadores de críticas, 
esses sites me parecem agregadores de notas. Afinal, o que interessa é 
aquele lance das porcentagens. Isso tudo, para mim, é a anti-crítica. Não me 
surpreende que, no RottenTomatoes, o milésimo capitulo da telenovel 
Marvel, “Thor: Ragnarok”, teve 93% das avaliações positivas por parte da 
crítica, lá onde uma obra-prima como “A Estranha Cor das Lágrimas do seu 
Corpo” teve, somente, 48%. 
São estatísticas. Bukowski dizia não confiar muito em estatísticas porque um 
homem com a cabeça dentro do forno aceso e com os pés no congelador, 
estatisticamente, possui uma temperatura mediana. 
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Apêndice C 

Entrevista Hilda Lopes Pontes 

 

IDENTIFICAÇÃO 

1. Nome: Hilda Lopes Pontes de Marques Tavares 

2. Idade: 26 

3. Profissão: Cineasta 

4. Formação Acadêmica: Mestre pelo Programa de Pós – Graduação em Artes 

Cênicas da UFBA, com a pesquisa intitulada Princípios Brechtianos em Filmes de 

Woody Allen. Graduada em Direção Teatral pela mesma instituição. 

5. Formação na área de Crítica Cinematográfica ou de Cinema 

(cursos/oficinas/workshops): Curso incompleto de comunicação social na FSBA, 

curso de crítica com o professor-doutor, Rafael Caravlho, curso de crítica com Pablo 

Vilaça, curso de cinema com o realizador Diogo Oliveira, curso de direção para 

cinema de um mês na NY Film Academmy. Curso de análise fílmica com o 

professor André Setaro. (etc..) 

5. Site/blog: Cinema Detalhado, Cinemáticos e coluna semanal na Rádio Excelsior 

7. Tempo de atuação: 8 anos 

 

QUESTÕES NORTEADORAS DA ENTREVISTA 

 

1. Como surgiu a paixão pelo cinema? Poderia citar alguns filmes, ou 
diretores, preferidos? 

Bem cedo, na verdade. Aos seis anos assisti dois filmes que me deixaram 

bastante movida. Um deles é o musical Cantando na Chuva. Eu comecei a ver 

muitas vezes e saber tudo de cor. E também com o filme Titanic, meio clichê, eu 
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sei, mas me impressionava as proporções épicas que o filme terminava tendo e 

a maneira como as personagens e histórias se entrelaçavam e se costuravam 

tão bem. Nessa época, sonhava em ser atriz, melhor ainda se fosse de musicais. 

Depois veio a minha adolescência, período no qual eu decidi ser crítica e 

realizadora. A partir do consumo da Revista Set, comecei a buscar mais sobre 

como os longas eram feitos e de que maneira ele poderia ou não influenciar 

socialmente ou psicologicamente as pessoas. 

Na adolescência, me tocavam profundamente as obras de Ingmar Bergman e 

Luis Buñuel. Para mim era tudo muito novo e minhas angústias adolescentes e 

inseguranças foram substituídas por questões mais existenciais, talvez até 

demais para mim, na época tão jovem. 

E, por fim, quando me tornei realizadora, ainda fazendo críticas. Eu redescobri o 

cinema nacional. Apreciava o cinema de Retomada, mas, comecei a descobrir 

obras diferentes, com temas múltiplos. Iniciei um processo de querer descobrir 

cineastas novos e, nesse momento, estou extremamente apaixonada pelo 

cinema nacional. Realizadores como Gabriela Amaral Almeida, Marco Dutra, 

Juliana Rojas, João Paulo Miranda, Anna Muylaert, Kleber Mendonça. A lista é 

grande. 

 

2. Como surgiu o interesse por escrever críticas cinematográficas? Por 
que escolheu escrever críticas na Internet?  
Começou, como havia dito anteriormente, pelo consumo de críticas. Todo 

mês comprava a Revista Set, muito famosa na época. Ali comecei a ter uma 

percepção mais ampla do cinema, deixando de priorizar sobre a história e os 

atores. Conhecendo outras funções e entendendo que o cinema não é uma 

arte que se faz sozinho. 

Comecei a escrever críticas na internet durante o fim do ensino médio. Eu e 

minha irmã decidimos criar um blog. No começo era tudo muito intuitivo e 

queríamos um espaço para dividir com amigos o que pensávamos sobre 

cinema, já que nossos amigos e familiares nos perguntavam sempre.  

Depois, comecei a escrever no site da faculdade, desse site um amigo me 

chamou para escrever no site que ele estava criando. E, desde então, 

continuo escrevendo. A internet terminou sendo o meio porque comecei por 

ela.  

 

3. Possui críticos preferidos? Poderia citar alguns? 
Possuo sim. Um deles é o cineasta Kleber Mendonça Filho, quando escrevia 

na Cinética adorava ler os textos dele. Pablo Vilaça, apesar de nem sempre 

concordar com o que ele diz, acredito que as críticas dele são extremamente 

embasadas e com um grande potencial argumentativo. Tenho meus 

preferidos da Bahia, Amanda Aouad, do Cine Pipoca Cult e Rafael Carvalho, 

que escreve no A Tarde. 
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4. Como escolhe e avalia os filmes que serão criticados? Possui um 
método específico de avaliação dos filmes? 
Bem, eu gosto muito de anotar durante os filmes. Eu consigo anotar hoje em 

dia sem tirar os olhos da tela. Quase uma psicografia. Depois faço tópicos 

com tudo que escrevi e vou desenvolvendo e lembrando também de coisas 

que não havia escrito, mas que se elucidaram a partir do desenvolvimento da 

crítica. 

5. Com que freqüência publica novos textos?  
Depende do momento do ano. Atualmente, estava terminando um curta, por 

isso, tenho uns três meses sem escrever. E com a rádio também diminuí um 

pouco a escrita, que termina, logicamente, demandando mais tempo (porque 

sou chata com o que escrevo). Mas, geralmente, de quinze em quinze dias. 

 

6. Quem desenvolveu o site/blog e como você definiria a concepção do 
mesmo?  
O Cinema Detalhado foi criado por Silvano Viana e Tiago Brito e tem uma 

liberdade maior no quesito de foco do que escrever. Se for de meu desejo 

posso criar uma própria coluna de um tema que me interesse ou coisa do 

tipo. E o Cinemáticos tem uma característica de críticas e notícias mais 

atuais. Gosto porque posso equilibrar os dois pontos. 

 

7. Conhece outros sites/blogs de cinema baianos? Interage com eles? 
Existe alguma organização, na Bahia, que reúna os críticos de cinema 
da internet?  
Principalmente, o site Cine Pipoca Cult, Coisa de Cinéfilo e o Rapsódia 

Boêmia. Os críticos de Salvador terminam sendo muito próximos um dos 

outros. Somos, aparentemente, poucos, mas bem unidos. Amigos, na 

verdade. 

E não, não há uma organização somente de críticos da internet. 

 

8. A web dá liberdade para que qualquer pessoa possa escrever sobre 
cinema. De que forma enxerga, nesse universo de pluralidade de vozes, 
a figura do crítico “profissional”?  
Então, tem muito blog que faz desserviço para o cinema, principalmente, o 

nacional. O que mais se vê são pessoas que não estudaram, nem formal 

nem informalmente, o cinema ou a comunicação, que não possuem um texto 

claro e com boa argumentação. São cinéfilos que falam bem do que gostam 

e, as vezes, torcem o nariz para algo que não conhecem. 

 

9. A Internet possibilita maior liberdade de escrita em relação aos meios 
tradicionais? Quais as vantagens e as desvantagens da web em relação 
às críticas cinematográficas publicadas nos meios tradicionais? 
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A internet termina abrindo espaço para críticas mais elaboradas, com 

possibilidade de mais desenvolvimento. Mas isso tudo depende muito de 

quem é o crítico e a capacidade de síntese que ele possui. Porque a internet 

hoje em dia traz uma velocidade e uma impaciência de quem está 

consumindo. Então, o crítico precisa ser rápido para atrair o leitor, mas, 

muitas delongas, podem afastar o público. 

 

10.  Agregadores de críticas, como o Rotten Tomatoes e o Metacritic, vem 
ganhando espaço na internet. O que pensa sobre essas plataformas, e, 
mais especificamente, sobre um agregador de críticas de profissionais 
da Bahia?  
Olha, não sei se sou tão fã assim. Para o lado acadêmico, termina sendo um 

ponto de partida para falar sobre a recepção da crítica. Mas por outro, 

quantifica algo que acredito que deveria ser subjetivo. Detesto até notas no 

final de uma crítica. Quantificar em números ou estrelas um produto artístico 

é algo que soa para mim estranho e definitivo, como uma prova de escola 

objetiva.  

 


