
Revista A! n. 3, 2015/01 – ISSN: 2446-6158

O AUTORAL COMERCIAL: O GÊNERO E A SUA POSSÍVEL
ESTETIZAÇÃO NOS FILMES INTERESTELAR  E GRAVIDADE 

Marcela Ferreira Correia
Mestrado História Social da Cultura PUC-Rio

Resumo: Como falar de autonomia artística hoje em dia quando
toda a produção artística encontra-se englobada pelo âmbito do
mercado?  O  que  vem  chamando  a  atenção  são  as  produções  que
respeitam os firmes moldes de gênero, mas são, ao mesmo tempo,
inovadoras  e  artísticas.  São  bem  aceitas  tanto  pela  crítica,
quanto  pelo  grande  público;  simultaneamente  acolhidas  pelo
mercado e coerentes artisticamente. O autor Nicholas Brown chama
de  “estetização  de  gênero”  esta  forma  de  produzir  uma  obra
dentro  dos  limites  da  indústria  cultural,  mas  que  possui
autonomia. Neste texto, dois filmes de um mesmo gênero serão
analisados para a melhor compreensão da diferença entre uma obra
de arte feita seguindo a ideia de estetização de gênero e uma
obra que é apenas uma mercadoria artística. 

Palavras-chave: autonomia artística; cinema autoral; cinema
comercial; estetização de gênero; pós-modernismo. 

Abstract: How can we discuss artistic autonomy nowadays, when
the whole artistic production is submerged in the market? Some
productions  have  been  the  target  of  discussions  for  their
ability to  both respect the firm boundaries of genres and be
innovative and artistic. They are well accepcted by the critics
and also by a large audience; simultaneously welcomed by the
market and coherent as a work of art. The author Nicholas Brown
calls “aesthetization of  genre” this method of producing a work
within  the  limits  of  the  cultural  industry,  but  that  has
autonomy. In this text, two same genre films will be analyzed
for a better comprehension of the difference between a work of
art produced following the idea of the aesthetization of genre
and a work that is nothing more than an art commodity. 

Keywords:  aesthetization of genre; art film; autonomy of
art; commercial film; postmodernism.

No texto “The Work of Art in the Age of its Real Subsumption

under  Capital”,  Nicholas  Brown  aborda  o  fato  de  que  a  arte

contemporânea  depara-se  com  a  realidade  em  que  mercado  é  o

cenário que permeia toda a produção cultural atual (2012). O

momento é de subsunção real ao capital e o que há é um campo
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totalizado de mercado e cultura. A transformação de uma obra de

arte  em  uma  mercadoria  não  isentaria  nem  sequer  as  artes

engajadas  e  as  vanguardas.  Ou  seja,  após  o  fim  da  era  das

vanguardas do modernismo, em que a pesquisa formal em prol de

uma arte livre da representação foi foco principal, vê-se os

traços  das  diversas  vanguardas  modernistas  como  estilos  —

estilos  estes  que  podem  ser  adotados  anacronicamente  por

artistas  para  suprir  as  demandas  de  um  nicho  específico  de

consumidores de mercadoria artística. No modernismo, a vanguarda

continha  em  si  um  incômodo  por  ser  justamente  uma  fuga  dos

padrões estabelecidos na arte. O que outrora foi uma afronta aos

paradigmas estéticos vigentes, portanto, é agora incorporado ao

gosto de determinados públicos. Segundo Jackson Petsche, em um

texto  que  faz  referência  tanto  ao  texto  de  Brown  quanto  aos

autores citados por Brown, até as mais políticas das vanguardas

podem, no pós-modernismo, ser transformadas em mercadorias. O

autor ressalta que para determinar a importância da autonomia

artística  pós-modernista,  é  preciso  reconhecer  que  ambas  a

vanguarda e a arte engajada (committed art) foram aceitas pelo

mercado (2012/2013). Partindo do pressuposto que dentro deste

campo  totalizado   existem  os  nichos,  que  são  os  campos

restritos, o que Brown e Petsche nos mostram é que as vanguardas

e as artes engajadas perderam seu tom incômodo de crítica social

e  viraram  nada  além  de  nichos  no  universo  artístico

mercadológico da contemporaneidade. 

Chegamos, com isto, nas questões-cerne da discussão sobre

arte  e  mercado  após  o  modernismo:  como  falar  de  autonomia

artística hoje em dia quando toda a produção artística encontra-

se englobada pelo âmbito do mercado? Como fazer qualquer crítica

social  numa  obra  de  arte,  já  que  toda  vanguarda  parece  ter

virado  mercadoria  pertencente  a  um  nicho  de  mercado?  Existe

produção além-mercado? Destrinchando essas questões, percebemos

que o debate não deve se limitar mais a essa dicotomia mercado x
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arte, o que seria datado e preso a ideais adornianos de arte e

cultura de massa.  Vale lembrar aqui que Adorno e Horkheimer, em

“A Dialética do Esclarecimento”, apontam uma distinção entre uma

arte séria e uma arte leve, sendo a arte séria uma forma erudita

de arte e a arte leve uma “má consciência social da arte séria”.

Ressaltam ainda que a indústria cultural busca absorver a arte

séria na arte leve e vice-versa, e que isso é a pior maneira de

reconciliar  essa  antítese  (ADORNO;  HORKHEIMER,  1947).  Tal

purismo  que  permeia  a  noção  de  vanguarda  não  funciona  nas

diretrizes atuais de produção artística. Isto se dá porque a

vanguarda  moderna  tinha  como  razão  impulsionadora  de  sua

existência  uma  utopia  futura  para  a  qual  a  arte  deveria

caminhar, e este futuro utópico não existe mais como céu da arte

contemporânea. Ao contrário da distinção entre arte séria e arte

leve  de  Adorno  e  Horkheimer,  que  implica  em  um  purismo  da

erudição  e  nega  qualquer  discussão  estética  sobre  objetos

artísticos oriundos da indústria cultural, uma possível resposta

para a questão da autonomia em uma arte dominada pelo mercado

parece  estar  justamente  na  arte  produzida  nos  moldes  pré-

definidos pelo mercado. 

Brown  chama  de  “estetização  de  gênero”  esta  forma  de

produzir uma obra com autonomia dentro dos limites da indústria

cultural. É preciso, antes de adentrar nesta discussão, entender

o que Brown quer dizer com autonomia na arte. Para que uma obra

seja mais do que uma mera mercadoria artística, é preciso que

ela  seja  aberta  a  interpretações.  Para  explicar  isso  melhor,

Brown recorre a termos marxistas como “valor de uso” e “valor de

troca”. Segundo o autor, “o dono de uma mercadoria quer perceber

qual é o valor da sua mercadoria e o faz produzindo algo que

possui valor de uso para outras pessoas”53(BROWN, 2012, tradução

da  autora).  Ou  seja,  esse  dono  da  mercadoria  irá  criar  uma

53 No original:  “The commodity owner wants to realize the exchange value of
his commodity by producing something that is a use-value for others”. 
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mercadoria especificamente para suprir as necessidades dos seus

compradores e quanto mais valores de uso esta mercadoria tiver,

mais pessoas se interessarão em comprá-la. Há aqui uma produção

de uma mercadoria  puramente movida pelas demandas de mercado e

que não mais diz respeito aos gostos pessoais de seu produtor.

Uma mercadoria feita com base nos valores de seu produtor, no

entanto, pode encontrar compradores no mercado, mas não é feita

com o único propósito de venda. Nas palavras do autor: 

“O objeto não é uma cifra cujo uso é indexado
pela sua troca, mas sim um uso cujo propósito é
legível,  ou  normativo.  O  mestre  pode  e
provavelmente irá achar um outro propósito no seu
objeto;  mas  agora  isto  se  tornará  uma  ocasião
para conflito. O dono de mercadorias, por outro
lado,  não  se  importa  com  o  propósito  que  um
comprador encontra na sua mercadoria, desde que
ele queira comprá-la.” (BROWN, 2012, tradução da
autora)54

Ao tomarmos o objeto em jogo como uma mercadoria artística,

vemos  aqui  a  diferença  entre  uma  mercadoria  artística  coesa

enquanto obra de arte, que possui um significado (uma obra feita

pelo que Brown chama de “mestre”) e uma mercadoria artística

feita apenas para suprir os supostos valores de uso de um nicho

de consumidores, ou seja, uma mercadoria artística que não se

sustenta como obra de arte.  É importante perceber que nessa

discussão a distinção entre as duas obras não está no fato delas

estarem inseridas no mercado ou não. Está, ao contrário, em como

estas obras se inserem no mercado: se por uma via autoral, na

qual  o  autor  da  obra  a  produz  de  acordo  com  suas  intenções

artísticas, e por uma via puramente mercadológica, na qual o

produtor  cria  uma  mercadoria  que  se  encaixe  nas  demandas  de

54 No original:  “The thing is not a cipher whose use is indexed by its
exchange,  but  rather  a  use  whose  purpose  is  legible,  which  is  to  say
normative. The master can and presumably does find another purpose in it; but
that will now be an ocasion for conflict. The owner of commodities, on the
other hand, doesn’t care what purpose a buyer finds in his commodity, as long
as someone will buy it”.
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mercado.  Seguindo  esta  linha  de  pensamento,  a  tentativa  de

interpretação de uma mercadoria artística pura e simples torna-

se desnecessária, visto que todas as suas características são

justificadas apenas por uma afirmação: isto funciona neste nicho

de mercado. Já uma obra de arte, mesmo que inserida no mercado,

está aberta a interpretações, pois possui em si um discurso ou

uma expressão do pensamento de seu autor.

Ora,  conduzindo  essa  discussão  para  dentro  do  campo  das

produções  audiovisuais,  um  campo  no  qual  os  gêneros  são

especialmente assunto de destaque, não se pode negar que estes

exercem um importante papel no cinema comercial. São cruciais

quando o assunto é fazer alguma superprodução angariar público,

lotar salas de cinema e arrecadar fortunas em bilheteria. Para

que o gênero obtenha maior sucesso na sua função mercadológica,

o  filme  precisa  encaixar-se  nas  suas  fórmulas  que  são

internamente maleáveis, mas que obedecem a rigorosas convenções.

São  elas  que  definem  o  que  pertence  àquela  determinada

classificação,  além  de  garantirem  o  interesse  e  uma  possível

satisfação do público alvo de cada um dos gêneros. Tal rigidez e

controle do formato fílmico podem nos parecer, à primeira vista,

característicos apenas do cinema comercial voltado para grandes

públicos. O que vem chamando a atenção, porém, são as produções

que  respeitam  os  firmes  moldes  de  gênero,  mas  são,  ao  mesmo

tempo,  inovadoras  e  artísticas.  São  bem  aceitas  tanto  pela

crítica, quanto pelo grande público; simultaneamente acolhidas

pelo mercado e coerentes artisticamente.

Sem mais enfrentar o medo modernista de ser acusado de vender-se

ao  mercado,  —medo  este  que,  segundo  Nicholas  Brown,  seria

anacrônico — uma artista pode produzir uma obra de arte que seja

ao mesmo compatível com as demandas do mercado e consistente

enquanto  obra  de  arte;  um  mesmo  diretor  pode  fazer  um  filme

experimental e também uma série para televisão, sem, com isto,

perder o prestígio em um dos dois meios. A forma de usar o
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mercado para elaborar um trabalho autoral se daria através da

estetização  de  gênero.  A  estetização  de  gênero  seria  aquelas

formas artísticas que não fogem totalmente de um relacionamento

com o mercado, mas que não são apenas um nicho dele. Seria,

portanto,  uma  forma  de  produzir  uma  obra  que  funcione  como

mercadoria,  pois  está  inserida  nos  moldes  de  um  gênero

artístico,  mas  que  seja  uma  obra  autoral,  ou  seja,  uma  obra

cujas características se justifiquem pelas intenções do autor e

não pelas demandas de um nicho de mercado. Mantendo a discussão

sobre o audiovisual, não apenas filmes, como também produções

televisivas,  como  séries,  por  exemplo,  poderiam  entrar  nessa

categoria — Nicholas Brown mesmo usa como exemplo de estetização

de gênero a série The Wire (2002). 

O  problema  aqui  sai  da  dicotomia  moderna  entre  arte  e

mercadoria artística e aponta para uma outra diferenciação: o

que seria uma obra que se subjuga às demandas da norma cultural

e o que seria uma obra que aceita as fronteiras e os limites

propostos pela indústria cultural e que é livre dentro deles

para mudar o que lhe convier. Em outras palavras, o que seria

apenas uma mercadoria criada para satisfazer um nicho de mercado

e o que seria estetização de gênero. Essa diferenciação mostra-

se complexa quando uma mercadoria artística é bem executada e

interessante,  como  é  o  caso  do  filme  Avatar  (2009),  ao  qual

Brown  se  refere.  Identificar  essa  mercadoria  bem  elaborada  e

diferenciá-la de uma obra de arte de fato pode ser uma tarefa

árdua e complexa. 

Peguemos como exemplo um filme que foi bastante aguardado

tanto  pelo  grande  público  quanto  pelos  cinéfilos  e  que  vem

dividindo  opiniões  dos  críticos  desde  a  sua  estreia,  o

Interestelar (2014), de Christopher Nolan. Trata-se de um filme

de ficção científica que pretende ser  mais que apenas um filme

sobre astronautas no espaço. Para poder garantir a sobrevivência

da  raça  humana,  ameaçada  pela  condição  precária  em  que  se
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encontra a Terra, um time de astronautas se aventura pelo espaço

sideral em busca de um planeta habitável por humanos. O problema

é  que  essas  viagens  espaciais  envolvem  alterações  no  tempo-

espaço,  o  que  faz  com  que  alguns  dias  de  viagem  para  os

astronautas  representem  anos  e  anos  na  vida  dos  seus  entes

queridos  na  Terra.  O  filme,  além  de  contar  com  um  elenco

composto por atores bem conceituados como Anne Hathaway e John

Lithgow,  é  protagonizado  por  Matthew  McConaughey,  que  vem

galgando um lugar de prestígio na crítica, acumulando méritos

após ter deixado para trás uma trajetória de filmes comerciais

para dedicar-se a personagens mais ricos e profundos em obras

aclamadas por ambos o grande público e a crítica e que poderiam

se encaixar no conceito de estetização de gênero, como o filme

Clube de Compras Dallas (2013) e a série True Detective (2014).

Outra atriz que contribui com o status “cult” que atribuem ao

filme é Jessica Chastain, reconhecida por sua atuação sensível

em Árvore da Vida (2011), um filme de Terrence Malick de grande

apelo artístico. A escolha de um elenco de grandes nomes que

permeiam o universo das grandes produções também consagradas por

seu  caráter  artístico  é  a  primeira  de  muitas  estratégias  de

mercado que visam a vincular a imagem de  Interestelar à de um

filme além do Blockbuster.

A realidade por trás de tais elaboradas artimanhas é que o

filme é o que tenta com ardor não ser: apenas uma mercadoria do

gênero de ficção científica, um filme de astronautas explorando

o espaço — mas uma mercadoria muito bem pensada e repleta de

estratégias de marketing que muitas vezes ludibriam até os mais

atentos espectadores, levando-os a crer que se trata de uma obra

de  arte  feita  nos  moldes  da  estetização  do  gênero  ficção

científica.  Percebe-se  que  Interestelar  é  uma  mercadoria

artística  por  tentar,  através  diversos  aspectos

cinematográficos, provocar um efeito nos espectadores, ao mesmo

tempo em que tenta ser atraente ao nicho de mercado de filmes de
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arte,  além  do  nicho  de  filmes  comerciais  já  conquistado  por

seguir  as  normas  de  gênero  e  de  superproduções.  A  premissa

básica apontada por Brown para que uma obra seja considerada uma

obra de arte, mesmo que inserida diretamente no mercado, é que

se uma obra de arte não é (apenas) uma mercadoria, faz sentido

abordá-la  com  ferramentas  interpretativas,  já  que  as  suas

características de fato possuem um significado. Segundo o autor:

Se uma obra de arte é apenas uma mercadoria, a
interpretação subitamente para de fazer sentido,
já que a forma que o objeto toma é determinada em
outro local que não onde ela é feita, ou seja, no
mercado. (BROWN, 2012) 

Em  Interestelar, todas as escolhas do diretor parecem ter sido

feitas baseadas no efeito a ser causado no público, e visando às

demandas do mercado para consagrar um filme como uma marcante

obra  cinematográfica.  Aspectos  como  a  trilha,  que  se  esforça

incessantemente em causar o impacto desejado em cada momento da

narrativa; e inserções dramáticas no enredo, como quando Cooper

(McCounaughey) assiste às mensagens de video dos seus familiares

acumuladas  ao  longo  de  23  anos,  ao  invés  de  contribuírem

sensivelmente  para  a  narrativa,  atravessam  a  linha  tênue  que

separa  o  sensível  do  apelativo  e  beiram  o  kitsch,  além  de

suprirem fielmente as demandas do cinema comercial. 

Outro aspecto já oferecido ao espectador antes mesmo dele

entrar na sala de cinema é a duração do filme. Um filme que se

propõe a ter 2:49 horas de duração poderia conquistar o status

quo de um filme que ousa e foge do formato tradicional: um filme

com  um  conteúdo  a  mais  que  justifica  os  planos  a  mais,  que

poderiam  sido  cortados  na  edição  em  prol  de  um  encaixe  numa

duração  palatável  e  pré-estabelecida  pelas  amarras  das

convenções comerciais — que é o caso do já citado  Árvore da

Vida, ou de qualquer outro filme de arte inserido no mercado que

são por muitos considerados como longos demais ou cansativos.

Pode  também,  por  outro  lado,  ser  uma  superprodução  com
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pretensões de ganhar algum Oscar naquele ano. Interestelar está

longe de ser cansativo e prende o olhar repleto de entusiasmo do

espectador  através  de  suas  mirabolantes  cenas  de  ação,  seus

momentos de comoção e suas piadas oportunas sempre bem colocadas

a modo de aliviar o espectador depois de um momento de tensão. A

sua  duração  prolongada,  ao  que  parece,  aproxima-o  menos  dos

filmes de artes, ousados por excederem seu limite de tempo, do

que das superproduções como a trilogia de  O Senhor dos Anéis

(2001, 2002, 2003), por exemplo. 

Não há, em  Interestelar, uma escolha realmente artística,

algo que ousa por ser autoral. O que há são escolhas pseudo-

ousadas  que  servem  apenas  para  tentar  qualificá-lo  enquanto

grande  obra  cinematográfica  e  para  garantir  seu  sucesso  de

público. E sobre a possível consistência de um filme tão bem

produzido  que  encanta  e  captura  os  espectadores  não  faz

necessariamente dele uma obra de arte, como explica Brown:

A imagem dos críticos produzindo uma profusão de
interpretações  completamente  incompatíveis  (mas
também plausíveis de uma maneira geral) foi uma
imagem divertida e não passou despercebido pelos
próprios críticos. A profusão empírica é em si
mesma insignificante: todas essas interpretações
podem estar erradas. Mas o que também é possível,
já que o filme só leva em consideração a produção
de efeitos mercadológicos, é que ele possa não
preocupar-se  em  produzir  qualquer  consistência
interna  mínima  necessária  para  produzir  um
significado. […] Mas isso não significa que toda
mercadoria  artística  é  similarmente
inconsistente:  algumas  audiências  pagam  por
consistência ideológica, narrativa ou estética,
então nós temos Michael Moore, cinema middlebrow
e filmes independentes. Mas essa consistência não
cria um significado, pois o que aparenta ser um
significado  é  apenas  um  apelo  a  um  nicho  de
mercado. 55 (BROWN, 2012, tradução da autora)

55 No  original:  “The  sight  of  critics  producing  a  welter  of  completely
incompatible (but also generally plausible) interpretations was an amusing
one  that  did  not  go  unnoticed  by  the  critics  themselves.  This  empirical
profusion is insignificant in itself: all of these interpretations could be
wrong. But it is also possible that since the film is only concerned with
producing  a  set  of  marketable  effects,  it  cannot  at  the  same  time  be
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Um contraponto direto à mercadoria artística Interestelar é

um filme do mesmo gênero, ficção científica, que trata do mesmo

tema,  astronautas  no  ambiente  inóspito  e  inumano  do  espaço

sideral. Gravidade (2013), filme de Alfonso Cuarón, data do ano

anterior e trata o tema em comum de uma forma bastante díspar. O

filme  narra  a  história  da  engenheira  médica  Ryan,  que  não  é

astronauta por formação, em uma missão da NASA. Inesperadamente,

um  destroço  atinge  a  nave  em  que  Ryan  está,  destruindo-a  e

fazendo a tripulante vagar pelo espaço tentando conseguir alguma

forma  de  ser  resgatada.  Seu  companheiro  de  missão  ajuda-a

enquanto  pode,  mas  logo  some  na  escuridão  do  universo.  Ao

contrário  de  Interestelar,  o  filme  conta  com  dois  atores  de

grande produção comercial: Sandra Bullock e George Clooney. Como

Interestelar,  os  aspectos  que  garantiram  a  fama  de  Gravidade

diante  do  público  que  ainda  não  viu  o  filme  foram  premissas

inovadoras. Só que neste essas premissas não são sinais vazios

de uma possível inovação, como uma duração prolongada ou atores

reconhecidos por papéis mais alternativos. Aqui, o que chama a

atenção  para  o  filme  é  majoritariamente  o  fato  de  que  ele

apresenta um elenco bastante reduzido durante o início, e depois

segue  sendo  sustentado  apenas  por  uma  personagem,  Dr.  Ryan

Stone, vivida por Sandra Bullock. Justamente por não ser vista

com  frequência  em  papéis  complexos,  perguntava-se  se  a  atriz

conseguiria desempenhar tal função desafiadora — ou seja, não

houve aqui uma aposta certeira de um público geral no sucesso

dessa atuação. Outra característica pouco comum é o cenário. O

filme passa-se apenas no espaço. Estes dois dados sobre a obra

já são indicativos de que Cuarón não teve medo de perder uma

concerned with producing the minimal internal consistency required to produce
a meaning. […] This is not to say that all art commodities are similarly
inconsistent:  some  audiences  will  pay  for  ideological  or  narrative  or
aesthetic  consistency,  so  we  have  Michael  Moore,  middlebrow  cinema,  and
independent film. But this consistency doesn’t add up to a meaning, since
what looks like meaning is only an appeal to a market niche.” 
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parcela de seu público por conta de escolhas ousadas. E elas

continuam se fazendo mais numerosas e presentes durante todo o

filme, garantindo o seu tom autoral que implica num clássico

ame-o ou deixe-o. 

Logo no inicio do filme, o espectador depara-se com um plano

sequência em que a câmera aproxima-se do rosto de Ryan, fixando-

o na maior parte da tela, enquanto a visão oscilante da Terra

no fundo denuncia o movimento da personagem, que está girando à

deriva no espaço. A câmera aproxima-se mais e mais e adentra o

capacete de Ryan, passando a observar seu rosto muito de perto.

Observa também o espaço e a Terra longínqua através do vidro do

capacete, compartilhando intimamente da visão, da respiração e

do desespero da personagem, até tornar-se uma câmera subjetiva

do seu olhar. Com a mesma sutileza, a câmera vai pouco a pouco

fazendo o caminho inverso, mostrando outra vez o rosto muito

próximo de Ryan, afastando-se até sair do capacete. Um plano

pouco  usual  que  provoca  uma  imersão  na  personagem  e  em  suas

sensações.  O  som  e  a  trilha  contribuem  para  essa  imersão,

modificando-se ao adentrar o capacete e ao sair dele. Depois

deste plano, o uso da câmera subjetiva que põe o espectador no

lugar  da  protagonista  volta  a  aparecer  de  tempos  em  tempos

durante a narrativa.

Há, em Gravidade, uma cena equivalente à em que Cooper, em

Interestelar, vê os vídeos não vistos dos últimos 23 anos. É

quando  Ryan  consegue  contato  via  rádio  com  alguém  na  Terra.

Ambas as cenas funcionam como uma inserção dramática no filme,

uma pausa nas cenas de ação para um momento sensível em que a

realidade inóspita espacial do personagem é contrastada com a

realidade humana da Terra, onde reinam os sentimentos e o afeto.

É nesse mesmo momento nas cenas de ambos os filmes que a vida

cotidiana terrestre parece louvável e acolhedora. Para atingir

esse  objetivo,  a  cena  liderada  por  McConaughey  bombardeia  o

espectador com os depoimentos emocionante dos filhos de Cooper,
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que  narram  os  anos  comprimidos  em  revelações  importantes  do

passar de uma vida. Essas incluem a conclusão dos estudos do

filho de Cooper, que também encontra a mulher de sua vida; o

nascimento de seu primeiro neto e a informação implícita de que

ele morreu ainda criança. Muitos dados tocantes e as lágrimas e

suor de Cooper são condensados numa cena feita com o intuito de

emocionar.  Na  cena  de  Bullock,  há  uma  ausência  de  fatos

tocantes. Mal há um diálogo direto, já que a voz do outro lado

do  rádio  é  em  uma  língua  incompreensível.  O  que  faz  desse

contato  com  o  humano  ser  emocionante  na  cena  de  Gravidade é

sutilmente sensível: um latido de cachorro, um choro de bebê e

uma canção de ninar através da rouca transmissão do rádio no

silêncio de um destroço de uma nave no espaço. As lágrimas da

protagonista aqui comovem ao mesmo tempo que encantam, pois elas

flutuam  no  ar  e  chegam  bem  perto  do  espectador  que  tiver

assistindo o filme em 3D, como ele foi feito para ser exibido.

Um adendo curioso sobre esta cena: o filho do diretor, Jonás

Cuarón, dirigiu um curta-metragem intitulado Aningaaq (2013) que

narra o lado contrário desta ligação de rádio, mostrando uma

família  de  esquimós  que  ignora  o  fato  da  voz  feminina  estar

vindo de fora do planeta. Este detalhe seguramente não influi na

narrativa  do  filme,  tampouco  é  fundamental  para  ela,  mas

contribui para o tom autoral que permeia as escolhas fílmicas de

Gravidade. 

À  exemplo  desta  cena,  os  momentos  dramáticos  e  mais

sensíveis do filme não são saturados de emoções; não há algo que

condicione os espectadores a sentirem este ou aquele sentimento.

O espectador não é metodicamente encaminhado para sentimentos

pré-estabelecidos que favorecem o desenrolar da trama e cumprem

as  expectativas  do  gênero.  A  trilha  condiz  com  essa  escolha

autoral. Não é literal e exerce com louvor seu papel fundamental

na  imersão  do  espectador  naquele  mundo  escuro,  frio,  e

silencioso — não há medo de usar o silêncio aqui. 
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É curioso reparar que ambos os filmes possuem um final feliz

— finais estes muito distintos ente si. Em Interestelar, o final

não  deixa  de  contar  com  o  protagonista  na  sua  melhor  forma:

jovem, apesar de seu mais de um século de idade e pronto para

uma nova aventura. Aventura esta que ele prontamente aceita ao

ser informado pela filha que sua companheira de jornada Brand

continua  sozinha num planeta perdido. O espectador sai da sala

com a esperança de retornar em breve para assistir a um possível

Interestelar  2.  Um  final  feliz  que  deixa  espaço  para  um

seguimento do filme consagra-se como mais uma escolha puramente

mercadológica  com  o  intuito  de  já  garantir  público  para  uma

próxima superprodução. 

O final de  Gravidade é de outra natureza. Depois de ser

levado  a  flutuar  durante  todo  o  filme,  deparar-se  com  uma

enxurrada de água que adentra o compartimento de nave em que

está Ryan é de uma materialidade quase palpável para quem vê a

cena. Subitamente, o espectador, que já estava habituado desde o

início do filme com a condição  sine qua non de que todos os

problemas a serem enfrentados eram esses característicos daquela

realidade  alheia  do  espaço,  percebe  a  água  e  os  perigos

terrestres de uma forma outra diferente da qual é acostumado.

Embaixo d’água, a câmera flutuante agora olha para o sapo que

nada cruzando a tela, para a própria água e para a configuração

terrestre  com  o  encanto  primordial  de  quem  vê  o  mundo  pela

primeira vez. Assim como em todo o filme, o som aqui tem um

papel fundamental e, assim que Ryan sobe à superfície da água,

ouvem-se insetos e sons da natureza, tão destoantes dos sons que

ouvimos durante toda a experiência fílmica. Ryan sai da água

rastejando,  como  o  primeiro  anfíbio  dando  origem  à  vida

terrestre.  Sente-se,  neste  momento,  o  peso  do  corpo  que  não

consegue  se  sustentar  em  pé;  sente-se  enfim  a  gravidade  que

faltou durante todo o filme. É um final repleto de sensações,

mas, ao contrário dos também múltiplos sentimentos do final de
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Interestelar, essas não são apelativas. Há um caráter sensorial

que faz o espectador sair da sala de cinema quase como Ryan saiu

da água: sentindo o peso do próprio corpo, estupefato com o ato

corriqueiro  de  andar,  abismado  com  a  realidade  cotidiana  e,

principalmente,  percebendo-se  humano.  Essa  transformação  que

sofre o espectador após passar por toda a jornada de Gravidade

não existe em Interestelar, e só isto já seria razão suficiente

para validar o primeiro como obra de arte. 

Os dois filmes de temas próximos apresentam, portanto, dois

universos  muito  distantes.  Um  cumpre  com  rigor  o  que  lhe  é

requerido pelo mercado, e não teme, com sua pretensa ousadia,

perder  nenhuma  parcela  de  público.  Muito  pelo  contrário:  tem

como  objetivo  conquistar  também  o  público  de  filmes

alternativos. O segundo baseia as suas escolhas na integridade

da  obra,  em  seu  significado  maior  e,  consequentemente,  na

consistência  dela  enquanto  arte.  Ao  narrar  uma  busca  pelo

humanamente possível no espaço inumano,  Interestelar alcança o

mérito  de  ser  um  bom  filme  de  ficção  científica  através  de

inserções de dados sobre física quântica que soam inteligentes

demais para serem plenamente compreendidos e efeitos especiais

intrigantes garantem o estranhamento necessário para ganhar o

respeito de uma audiência não-especializada, mas não contém em

si  nada  mais  profundo  do  que  isso.  Com  uma  proposta  menos

megalomaníaca,  Gravidade narra  a  história  de  uma  personagem

feminina de nome masculino que, quase como o espectador, não

compreende o complexo funcionamento das máquinas da NASA. É um

filme sobre o humano, aborda seu tema diretamente, e o faz para

o público que o aceitar na sua forma específica e singela de

tratá-lo. Mais do que uma discussão sobre a intencionalidade de

cada diretor, a discussão sobre os dois filmes é sobre autonomia

— mas uma autonomia contemporânea sem o caráter nostálgico e

anacrônico de uma vanguarda; uma autonomia que permite que uma
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obra fruto de uma superprodução consolide-se enquanto obra de

arte. 
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