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LIVRO

Guia de "cinéfilos"

• Livro traz
•
comentários sobre os

supostos 290
melhores filmes
lançados entre 2005
e 2008 no mercado
c i n e m a t o g rá f i co
b ra s i l e i ro
FÁBIO FREIRE

Repórter

E

xiste uma diferença
entre pessoas que
gostam de cinema e
aqueles que se autointitulam ou simplesmente são cinéfilos. Um cinéfilo
sabe muito sobre cinema, sobre
diretores, atores, produtores e roteiristas, lançamentos e clássicos
da sétima arte. Cinéfilos de verdade dão preferência para assistir
tudo no cinema, com direito à sala escura, telona e som de última
geração, sem distinção de gêneros ou ano de lançamento. Para
os cinéfilos, cinema é mais do que
uma mera diversão, é praticamente uma religião.
Para quem não é cinéfilo, cine-

ma é geralmente entretenimento,
talvez o maior deles, mais ainda
assim entretenimento descompromissado. Essas pessoas só vão
às salas de cinema quando um
determinado filme desperta um
grande interesse, e as locadoras
de DVD e Blur-Ray costumam ser
suas melhores amigas. Grande
parte dos filmes consumidos por
essas pessoas provém das locadoras e não são poucas as vezes em
que elas entram nesses lugares que, hoje em dia, são tão acépticos quanto supermercados - e
ficam em dúvida diante do imenso catálogo de possibilidades.
É para essas pessoas, que não
se ligam tanto em nomes de diretores ou nos títulos dos grandes
filmes que estão sendo lançados,
que é feito “Os Melhores Filmes
Novos”, livro recém-lançado pela
Editora Contexto e que funciona
como um guia dos supostos melhores títulos que estiveram em
cartaz no Brasil entre 2005 e
2008. Selecionados pelo crítico
de cinema Luciano Ramos, o livro traz ficha técnica, análises
curtas e fotos de todos os filmes
comentados. Sem grandes pretensões gráficas (as fotos são em
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Os Melhores Filmes
Novos
Luciano Ramos
preto & branco e sem maiores
destaques) ou editoriais, o livro
adapta para texto o trabalho radiofônico feito por Luciano Ramos no programa “Cinema Falado”, da Rádio Cultura.
Divididos por gêneros, com
uma pequena introdução sobre
as características e normas que
regem cada um deles (comédia,
aventura, brasileiros, drama, fantasia, infantil etc.), o livro de Luciano Ramos tenta atribuir uma
certa objetividade a algo essencialmente subjetivo: a escolha de
melhores filmes ou qualquer ou-

tro objeto de apreciação estética.
Ramos faz uso de cinco critérios
que permeiam o universo cinematográfico para selecionar produções cinematográficas que se
destacaram em determinados aspectos: argumento, roteiro, elenco, produção e direção.
O maior pecado de “Os Melhores Filmes Novos” é justamente ser uma compilação de filmes
que podem ter certa validade para o crítico Luciano Ramos, mas
nenhuma para alguns espectadores. Os textos curtos e sem grande aprofundamento sobre os filmes e suas temáticas acabam, então, atribuindo um caráter bastante enciclopédico e efêmero ao
livro, ainda que a obra tenha a
pretensão de ser atualizada a cada seis meses através do site
www.editoracontex to.com.br/290filmes. Se ao menos os textos tivessem um aspecto mais crítico, o livro ganharia
em importância. Como são apenas resenhas, ou seja, uma coleção de informações pinceladas
com comentários opinativos, a
obra de Ramos vira um mero
guia de alcance restrito aos “cinéfilos de locadora”. o

•A CATÁLOGO DE FILMES: "Os Infiltrados" e "Zodíaco"
estão na lista de longas compilados no livro
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