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O AUTOR NA PERIFERIA: PERCEÇÕES ACERCA DE O SOM AO REDOR E 
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Resumo: Uma breve investigação a respeito da aplicação do conceito de autoria no 
cinema no contexto de produção periférica, no qual se dá o cinema brasileiro, tendo 
como recorte o cinema produzido fora do eixo Rio de Janeiro – São Paulo, deslocado 
das grandes produtoras, como as atuais produções independentes nordestinas, 
configurando a margem da periferia. Aqui compreendo a autoria como um conceito 
dispositivo (Agamben 2009), que é capaz de articular saberes e práticas, determinando 
formas de fazer e pensar o cinema, então proponho pensar o imbricamento do cinema 
autoral em relação a um cinema independente que hoje configura o cinema pós-
industrial (Migliorin 2011), compreendendo assim um modo de produção que sustenta 
determinada autoria. Portanto, a presente apresentação busca analisar, por meio de 
questões que atravessam os filmes O Som ao Redor (2012), de Kleber Mendonça Filho 
e Inferninho (2018) de Guto Parente e Pedro Diógenes, formas em que a função-autor, 
nos termos de Michel Foucault (2001), apresentam hoje na produção cinematográfica 
brasileira. Desta maneira, veremos que a autoria requer ainda certa postura política de 
desconstrução dos modelos tradicionais, ou melhor, industriais, de se fazer cinema, 
existindo e operando, de forma atualizada no contemporâneo, dentro da tensão entre 
tendência e qualidade problematizada por Walter Benjamin (1994) - no caso específico 
deste estudo, tendência autoral e tendência comercial.  
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Introdução  

Discutirei aqui algumas inquietações teóricas a respeito da ideia de autoria no 

cinema contemporâneo brasileiro, fazendo uma breve análise dos modos de produção 

dos filmes o Som ao Redor (Kleber Mendonça Filho 2012) e Inferninho (Guto Parente, 

Pedro Diogenes 2018) a partir de dois conceitos ferramentas: dispositivo (Agamben 

2009), e autor, nos moldes da função-autor (Foucault 2001).  

Através de Michel Foucault, Giorgio Agamben definirá dispositivo como 

“qualquer coisa que tenha de algum modo a capacidade de capturar, orientar, 

determinar, interceptar, modelar, controlar e assegurar os gestos, as condutas as 
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opiniões dos seres vivos” (Agamben 2009, 13). Ou seja, o dispositivo seria um 

agenciador de sujeitos, as substâncias ao se relacionarem com os dispositivos acabam 

por produzir sujeitos. 

Dito isto, argumento que a autoria é um conceito dispositivo que angaria modos 

de perceber e se relacionar com o cinema, bem como produz, através de profissionais 

do cinema, o cineasta-autor, atribuindo-lhes novas formas de se perceber e exercer sua 

profissão em relação aos meios de produção cinematográficos e à própria sociedade, 

assumindo uma função-autor específica de acordo com os ambientes e temporalidades 

socioculturais em que a noção de autoria no cinema transita.   

No Brasil a noção de autor para o cinema chega a partir dos críticos e cineastas 

do Cinema Novo (Bernardet 1994). Vemos uma readaptação da ideia de autoria que 

assume uma forma eminentemente política, que exige do cineasta uma postura crítica, 

militante, onde o cinema passa a ser visto como uma arma política na construção das 

memórias e imaginários nacionais.  

Temos assim a busca de um cinema nacional contra a colonialidade do poder, 

pautando uma autoria, que se faz em oposição não somente ao cinema hollywoodiano 

e seu grande aparato industrial cinematográfico, que disputa espaço com outros cinemas 

nacionais, muitas vezes atrasando e dificultando seu desenvolvimento em um 

enfrentamento injusto (Wollen 1994). Como também se opondo à indústria nacional do 

cinema, que por sua vez tende a tentar reproduzir o padrão hollywoodiano, que funciona 

enquanto mecanismo de colonização eurocêntrica (Stam, Shohat 2006), em seus filmes 

por meio de uma estética que não condiz com a realidade da produção local, bem como 

as narrativas.  

Glauber Rocha apontava uma contradição fundante na busca de um cinema 

autoral:  

 

“Esse autor cuja criação depende dos meios técnicos que lhe 

são negados – pode existir? Será possível um cinema de autor, ou o 

cinema, por sua própria composição, é uma arte menor, que não 

permite autores? Estarão os autores verdadeiramente possuídos do 

cinema ou de condição autoral incorporada ao cinema? Pela 

contradição de um processo é possível o autor se afirmar? A única 

forma de negar essas perguntas não será como diz Orson Welles - 

uma manifestação totalmente criminal do autor, criminal e suicida ao 
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ponto de subverter a ordem do cinema e da moral em nome do mito.” 

(Rocha apud Bernardet 1994, 142-143).  

 

Desta forma, cinema autoral era pensado nos termos de cinema nacional vs 

indústria nacional do cinema dentro da lógica de conflito e de dominação do 

colonialismo interno (Casanova 2007), e de um doloroso conflito inerente à própria 

estrutura industrial do cinema, restando a proclamação de um cinema independente, e 

na medida do possível, anti-industrial como alternativa para a construção de um cinema 

nacional. Tal alternativa representava em si uma contradição, pois os aparatos técnicos 

e de circulação da época não permitiam um cinema fora da lógica industrial, para tanto 

restava ao autor um lugar “criminal”, de contravenção de desconstrução da própria ideia 

posta de cinema. 

 

Desenvolvimento 

A partir do que nos foi introduzido com a noção de dispositivo (Agamben 2009) 

pensamos que os profissionais de cinema ao se relacionarem com o conceito de autor 

assumem um tipo específico de sujeito, o sujeito cineasta-autor.      

Neste encontro a autoria enquanto conceito dispositivo também sofre 

modificações em sua relação com as substâncias e o meio sociocultural em que atua. 

Desta forma, seus agenciamentos na produção do cineasta-autor não são monolíticos e 

sim múltiplos, e que pensados com auxílio da ideia de função-autor (Foucault 2001) 

nos ajuda a compreender melhor a autoria no contexto periférico do cinema Brasileiro.  

Foucault afirma que o autor é uma função assumida pelo sujeito em um contexto 

social específico; o século XVIII “no momento crucial da individualização na história 

das ideias” (Foucault 2001, 5). Ou seja, surge no contexto de despontamento de uma 

episteme moderna, ligada à noção de individuo. E desde então tem sua importância e 

aplicabilidade variando de acordo com o momento histórico.  

No caso da arte essa individualidade foi ficando cada vez mais expressa em 

termos de subjetividade no processo de representação do mundo, gerando formas de 

agregação de valor. Na literatura essa fusão de individualidade e subjetividade buscava 

a presença da personalidade do autor na obra, ocorrendo uma espécie de 

transbordamento entre autor e obra, uma fusão e não mais um distanciamento (Peixoto 

2014). A própria ideia de obra é marcada pelo surgimento da noção de autor, que 

deixaria um rastro de criação agrupado, uma obra. Sendo assim, segundo Foucault:  
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“Um nome de autor não é simplesmente um elemento de um 

discurso [...]; ele exerce relativamente aos discursos um certo papel: 

assegura uma função classificativa; um tal nome permite reagrupar 

um certo número de textos, delimitá-los, opô-los a outros textos. [...] 

Em suma, o nome de autor serve para caracterizar um certo modo de 

ser do discurso:[...] se trata de um discurso que deve ser recebido de 

certa maneira e que deve, numa determinada cultura, receber um certo 

estatuto”. (Foucault 2001, 44-45).  
 

Para melhor compreender o autor no cinema, apresentá-lo-ei enquanto dispositivo 

que se inicia na Europa no final dos anos 50, a partir de uma tendência na crítica que 

ficou conhecida como “autorismo” (Stam 2003) que seria tanto a política dos autores, 

um movimento da crítica e de cineastas franceses, quanto a teoria do autor empreendida 

nos EUA com Andrew Sarris.  

O autorismo partia de uma lógica de culto ao autor, do diretor do filme enquanto 

autor-artista, que deveria imprimir sua subjetividade em seus filmes, mostrando um 

estilo próprio. Esta forma de perceber o cinema a partir da autoria era uma maneira de 

garantir ao cinema um lugar nas técnicas artísticas, empreendendo para tanto um certo 

romantismo, um desejo inconsciente e conservador de busca da aura perdida da obra de 

arte na era da reprodutibilidade técnica, a partir de metáforas advindas da literatura 

como a ideia de Câmera-caneta de Alexandre Astruc (1948) em artigo que impulsionou 

todo o movimento da autoria como forma de perceber e se relacionar com o cinema, 

que também é marcada por revistas como a Cahiers du cinéma, cineclubes, festivais e 

pela Nouvelle Vague, sendo bastante influenciada pelo cinema americano (Stam 2003).  

Nos Estados Unidos, Andrew Sarris buscou dar a noção de autoria uma 

envergadura teórica, e mais fechada ainda ao cinema americano, para ele os verdadeiros 

autores apenas se encontravam em Hollywood, aqueles cujo estilo se sobressaia apesar 

das mais rígidas marcações das produtoras, dando à noção de teoria dos autores um 

substrato ideológico conceitual para o imperialismo do cinema hollywoodiano e sua 

colonização de outros cinemas nacionais.  

A ideia de autor no cinema ao adentrar o terceiro mundo, passa por uma 

refuncionalização, ou seja, “uma transformação de formas e instrumentos de produção 

por uma inteligência progressista” (Brecht apud Benjamin 1994, 127). Focando 

precisamente no Brasil com Glauber Rocha e Gustavo Dahl, a partir do Cinema Novo 
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vemos a refuncionalização do termo a partir do imbricamento entre noção de autoria e 

um cinema político.  

Benjamin pensa a tendência política justa e a qualidade da obra de forma 

imbricada, pois “a tendência política correta de uma obra, inclui sua qualidade literária, 

porque inclui sua tendência literária” (Benjamin 1994, 121) e essa tendência pode 

resultar num progresso ou retrocesso da técnica. Assim, se pergunta como a obra se 

situa dentro das relações de produção de determinada época, como ela atua e se articula 

com referência às relações de produção para entender a tendência política correta e, 

portanto, a qualidade de determinada obra.  

Essa fórmula ajuda a pensar a construção e legitimação dessa função-autor no 

Brasil, que nasce como que incorporando essa tensão entre um cinema industrial e um 

cinema independente. O autor enquanto envolvido de forma reflexiva com os meios de 

produção do próprio cinema, enquanto ferramenta atuante para um progresso da própria 

técnica e para construir possibilidades outras ao cinema estabelecido pela indústria, que 

por sua vez está colonizada pelo olhar eurocêntrico.  

Para demonstrar como a função-autor, especificamente pensando no cinema 

brasileiro, opera no cinema contemporâneo, recorro a uma breve análise de questões 

que ocorrem em torno de dois filmes, o pernambucano O Som ao Redor (2012) e o 

cearense Inferninho (2018); considero-os importantes porque sintetizam processos de 

fomento da produção nacional e de produção independente através de coletivos de 

cinema, que vinham movimentando o underground do cinema brasileiro. Isso dentro 

do contexto do nordeste brasileiro, ou seja, periferia do país, de onde vem despontando 

o melhor do cinema nacional (Ikeda 2012), chegando ao ponto de não ser mais possível 

falar da produção contemporânea sem se debruçar sobre as produções da região, 

formando a melhor geração de cineastas brasileiro “desde o cinema novo e os chamados 

marginais” (Schweizer apud Araújo, 2019). 

Tomo os dois filmes para ajudar a pensar o autor-cineasta, partindo do princípio 

de que a ideia de autoria no Brasil é marcada por um modo de produção específico, 

sendo este o modo de produção atravessado por um certo sentido político instaurado no 

próprio fazer do filme, enquanto cinema independente; sendo este um cinema 

construído em confronto com a própria indústria nacional do cinema, que seria bem 

menos plural e diversa que o cinema nacional em si.  

O Som ao Redor é o primeiro longa ficcional de Kleber M. F., que vem da crítica 

cinematográfica e já tinha feito uma série de curtas premiados, mas só a partir do 
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surgimento do edital de Baixo Orçamento (B.O) 2009, conseguiu produzir seu primeiro 

longa metragem. 

Edital este que trouxe uma forma diferenciada, fora do modelo de captação de 

recursos pela lei de incentivo fiscal2, para a produção de longas.  A outra forma acaba 

por privilegiar as grandes produtoras do eixo Rio-São Paulo (Ikeda 2019). Assim o B.O 

acabou lançando diversos cineastas fora do centro, que já vinham de uma produção 

madura, mas ainda não haviam encontrado meios de lançar seus longas. Apesar de ter 

aberto este espaço, nem de perto conseguiu dar vazão a quantidade de cineastas que 

borbulhavam nos coletivos de cinema espalhados pelo Brasil.  

A película é lançada em 2012, um pouco depois do icônico festival de Tiradentes 

de 2010, onde vários críticos passaram a pautar algo inédito no cinema brasileiro, sendo 

chamado por alguns de novíssimo cinema brasileiro (Ikeda 2012; Oliveira 2016).  

O Som ao Redor foi um inesperado sucesso nacional e internacional, sendo na 

época citado na lista dos dez melhores filmes do ano no New York Times (2012), e 

arrematando vários prêmios em festivais dentro e fora do Brasil. Levando em 

consideração as devidas proporções, de fato o filme teve uma média que rompe as 

expectativas do espaço proposto ao cinema independente, dentro do cinema comercial 

(Coutinho 2018).   

Desta forma, o filme se encontra em um limiar interessante para se pensar o 

cinema independente, conseguindo, em certa medida, romper barreiras de circulação do 

cinema comercial, mesmo não operando dentro da lógica de cinema de produtor 

embasada pelo cinema mainstream no Brasil, principalmente representado pela Globo 

Filmes. 

O filme traz uma representação crítica e reflexiva do contexto brasileiro fazendo 

vivo o passado rural e escravocrata no presente moderno da cidade do Recife, no qual 

o cineasta está localizado, sendo a própria rua do Kleber protagonista do filme, visto 

assim o cineasta é intercessor de sua comunidade, tanto no contexto relacional do 

espaço que ocupa quanto do próprio circuito artístico em que está inserido. Kleber 

assume um papel de militante da cultura; para além de com o filme pensar 

profundamente seu bairro, que na verdade é o Recife, é o Brasil e muitas outros lugares; 

ele também opera como um intelectual público, se colocando em grandes debates 

 
2 Lei número 8.313 do dia 23 de dezembro de 1991, mais conhecida como Lei Rouanet. 
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abertos com a Globo Filmes e outras produtoras que homogeneízam e monopolizam a 

produção nacional. 

Em 2012 houve uma polêmica protagonizada pelo executivo Cadu Rodrigues da 

Globo Filmes e o cineasta, que demonstra muito bem a atuação de Kleber no cenário 

conflituoso montado pelo cinema independente e o cinema industrial, ressaltando ainda 

mais as disparidades evidentes entre os dois tipos de produção3. Rodrigues deixa bem 

claro que o que importa é uma fórmula que garanta a bilheteria, longe aplicar a chave 

da diversidade, e um viés artístico para o cinema. Aí se configura uma outra questão 

(em certa medida análoga à que Glauber fez); como viabilizar uma forma artística que 

possui custos tão caros, que preserve traços autorais e artísticos e ainda seja rentável 

financeiramente? É interessante que Kleber deixa claro na sua resposta que o problema 

não se encontra na estrutura para realização de filmes que a Globo Filmes tem, mas sim 

sua falta de diversidade, por não abrir espaços para outros formatos e conteúdos, 

engolindo o mercado nacional, que por sua vez é engolido pelo hollywoodiano, pois no 

fim pode-se dizer ter uma boa estrutura para a realização de seus filmes e depois vê-los 

circulando massivamente pelas salas do país é desejo de qualquer cineasta. 

O cineasta em outros momentos aparece crítico e atuante na vida cultural 

brasileira: ao denunciar o golpe sofrido pela presidenta Dilma em 2016 em Cannes na 

ocasião de exibição de seu filme Aquarius (2016)4, e mais recentemente (2021) ao 

denunciar enquanto participante do Júri do festival de Cannes5, o descaso com o cinema 

e memória do Brasil, no deliberado abandono da Cinemateca Brasileira. 

Ter caráter autoral no Brasil, acaba, talvez pela própria precariedade, estando 

atrelado a uma função política. Cinema autoral no Brasil é sinônimo de um cinema 

independente, em certa medida anti-industrial. 

Este cinema que impressionou os críticos já vinha sendo gestado pelos 

trabalhadores do audiovisual que se organizavam em coletivos, mas não apenas, fora 

dos grandes centros produtores brasileiros, que procuravam alternativas para criação, 

 
3 Mendes, Felipe. Arte ou cifrões? A polêmica entre a Globo Filmes e Kléber Mendonça Filho. primeira. 
2013. Disponível em: <http://www.leiaja.com/blogs/2013/02/21/arte-ou-cifroes-polemica-entre-globo-
filmes-e-kleber-mendonca-filho>. Acesso em: 14 mar. 2018. 
4 Para saber mais sobre denuncia de equipe do filme Aquarius ao golpe sofrido pela presidente Dilma: 
https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2016/05/1772071-em-cannes-equipe-de-aquarius-protesta-
contra-impeachment-no-tapete-vermellho.shtml 
5 Ver mais a respeito das críticas feitas ao descaso do governo Bolsonaro com a Cinemateca Brasileira e 
com a vida dos brasileiros em geral: 
https://cultura.uol.com.br/entretenimento/noticias/2021/07/07/1352_em-cannes-kleber-mendonca-filho-
critica-bolsonaro-por-gestao-na-pandemia-e-area-cultural.html 
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reflexão e circulação de seus filmes. Esses coletivos geralmente eram vinculados a 

cineclubes como alternativa de circulação de sua própria produção, como o 

Alumbramento e o Cine-caolho, e, renovaram a forma de fazer cinema no país (Ikeda 

2019).  

Tudo isso, lógico, possibilitado pelo vídeo e a imagem digital, e depois ainda 

fomentado por editais públicos que são de reconhecida importância para a produção 

nacional. Nesse contexto produtivo há uma ideia de cinema pós-industrial, onde 

ocorreria um deslocamento do sentido industrial de produção, que antes era pautado por 

uma posição hierárquica e centralizada da produção cinematográfica.  Se o cinema na 

era industrial era pautado pela escassez, hoje o é pela abundância (Migliorin 2011).  

Os meios de produção não estão mais centralizados como no século XX. Temos 

uma multidão de realizadores e espectadores do audiovisual, que não precisam mais de 

milhões ou do suporte de um estúdio para filmar, ao mesmo tempo em que raramente 

conseguem viver e se ver enquanto cineastas. Migliorin (2011) aponta, no campo da 

produção, essa como a grande mudança sofrida na relação do cinema com o 

capitalismo, e talvez seja a nova contradição que abarca o autor-cineasta: se agora há a 

possibilidade de um cinema totalmente independente, não há mais o sujeito autor deste 

cinema?!  

Não responderei tal questão, porém, creio que a dissolução do sujeito-cineasta 

aponta para um isolamento construindo barreiras a formas de solidariedade, para se 

colocar enquanto uma força operante e reivindicativa na sociedade. Em paradoxo, nos 

entres, há sempre resistência: os coletivos, que sustentam uma grande potência, e 

acabam por gestar uma função autoral própria, centrada justamente na comunidade, 

numa pluralidade; no lugar de tradicionais empresas produtoras são coletivos ou grupos 

que geralmente produzem e realizam seus próprios filmes, desmontando a lógica de 

especializações hierarquizadas.  

O filme Inferninho é interessante para pensar deslocamentos da função-autor, por 

ser um filme que acaba fechando todo um processo de cinema colaborativo do Coletivo 

Alumbramento. Estando assim concentrado no filme, em sua construção autoral, todo 

um percurso vivido pelo coletivo cearense (Ikeda 2019). Além de Guto Perante e Pedro 

Diógenes, se soma a essa autoria múltipla o Bagaceira, coletivo de teatro independente 

de Fortaleza.  

Apesar de ter financiamento de um edital estadual, o orçamento é de apenas 100 

mil reais. Sendo, portanto, feito, segundo os próprios diretores (2020), através de 
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parcerias e comunhão, no encontro respeitoso e criativo-experimental de duas técnicas, 

cinema e teatro. 

Resultando em um filme crítico que pensa cidade e exclusão a partir de um drama-

cômico-fantasioso, e conseguiu em seu processo de produção, tanto na narrativa do 

filme, quando vemos, por exemplo, personagens do cenário pop, como Wolverine e o 

Mickey sendo retratados ali de forma decadente, quanto na estética, no uso do chroma 

key, que é tosco, mas que emociona ao tornar possível a volta ao mundo da personagem 

Deusimar. Assim, Inferninho conseguiu transformar de fato, como diz o Pedro Diógenes 

(2020), o precário em poesia. Um cinema que se faz potente nos encontros afetivos e 

entre formas artísticas, apesar de tudo ir contra seu nascimento. 

 

Conclusão 

Por fim, o autorismo ao entrar em contato com o aparato cinematográfico 

brasileiro é digerido de outro modo; “refuncionalizada”, a autoria vai mobilizar outros 

significantes, o autor vai ter uma outra função, e aqui esta é política e anticolonial.  

O autor-cineasta no contexto periférico acaba assumindo um discurso 

contraventor e político, tanto esteticamente ao transformar a precariedade em potência 

estética, quanto na postura do cineasta em sociedade, como uma figura atuante cultural 

e politicamente.    

A minha hipótese é que há um deslocamento da autoria do sujeito criador, 

assumindo a autoria enquanto uma prática de cinema político, um cinema em que o 

autor é artista, mas artista-trabalhador. A autoria chega ao Brasil, em um contexto de 

país de terceiro mundo e empreendida pelo Cinema Novo materializa uma forma de 

fazer cinema atrelada a uma luta pelos sentidos de nação e do próprio cinema. E é dessa 

forma que a autoria atravessa o contemporâneo, ainda carregada pelas tensões entre 

cinema autoral - enquanto um cinema político e independente – e o cinema industrial.  

Assim a autoria representa a tendência correta em relação à tendência comercial, 

homogeneizadora e eurocêntrica, e para se configurar enquanto tendência correta é 

necessária uma certa relação de inventividade do artista para com a técnica (Benjamin 

1994) estabelecida pela indústria cinematográfica. Nesse contexto o cinema pós-

industrial descrito por Migliorin (2011), dentro de suas várias possibilidades de existir, 

configura um campo forte de inventividade técnica/formal autônoma da indústria.  

Inferninho e o O Som ao Redor representam bem formas de atuação da função-

autor, seja na postura do cineasta perante a sociedade, seja na inventividade estética-
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poética diante da precariedade do fazer cinema no contexto periférico, abrindo espaços 

cada vez mais múltiplos para pensar o cinema nacional. 
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