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1. RESUMO: 

A pesquisa tem como corpus os textos de crítica (formais e informais) cinematográfica 

do site Omelete.com. Busca, por meio da mineração de textos (text mining) e da 

utilização de um software de análise lexicográfica (Iramuteq), compreender os pontos 

de convergência, “contágio” e fluxos das opiniões e críticas dos críticos formais, 

leitores e da Indústria cinematográfica. Neste sentido pretende-se com a pesquisa 

desenvolver a metacrítica cinematográfica identificando, por meio de uma 

investigação abdutiva, as recorrências de temas, suas relevâncias e suas formas 

subjetivas. 

2. INTRODUÇÃO: 

O estudo das críticas cinematográficas se faz necessário devido ao seu papel exercido 

na sociedade, atuando como objeto de representação social e de percepção 

individual, refletido de forma crítica pensamentos, contextos e preocupações de uma 

época. A crítica cinematográfica funciona como um sistema de curadoria que auxilia 

a tomada de decisão do leitor. A Indústria Cultural, por sua vez, busca incorporar a 

crítica como um elemento de engajamento e influência (AUMONT, 2003). Por outro 

lado, temos a comunidade leitora da crítica que na web se torna emissora produzindo 

textos e opiniões que repercutem, ressoam, divergem ou alteram a leitura da crítica. 

Diante deste panorama surge a necessidade de uma metacrítica, analisando as 

estruturas de texto e pensamento que envolve a produção da crítica contemporânea 

(DROGUETT, 2017). A presente investigação busca identificar por meio da 

metacrítica das críticas cinematográficas viés subjetivos e influências de mão dupla 

entre a crítica, indústria cultural e leitor. Visa compreender neste intricado sistema de 

crítica nos sites agregadores de críticas na Web a relação entre os três elementos 

(indústria, crítico e leitor) por meio de análise das palavras utilizadas e da forma como 

se expressam sobre os filmes. Sabemos que há uma influência entre esses atores, 

porém de que maneira ocorre esse “contágio”? Como são as alterações de opiniões? 

Podemos identificar um ciclo opinativo entre eles? Nas descrições e metáforas 

utilizadas de que forma impactam na subjetividade do leitor (LAKOFF, 2003), e 

consequentemente em suas opiniões? Essas são algumas perguntas que motivam a 

presente investigação. 

3. OBJETIVOS  



A presente pesquisa busca desenvolver uma metacrítica cinematográfica 

contemporânea para compreender a relação entre a indústria cinematográfica, o 

crítico e o leitor nas plataformas digitais (redes sociais, sites e agregadores de crítica).  

4. METODOLOGIA  

A presente pesquisa terá três etapas, a primeira metodologia será o text mining, 

extraindo todo o texto do site Omelete.com, organizando entre a categoria leitor, crítica 

especializada e informes publicitários. Essa metodologia será utilizada de forma 

exploratória, baseada no trabalho de Luc Pawels (2015) e Rose (2016) sem 

determinação de categorias de temas a priori. Na segunda etapa será utilizado um 

software uma análise lexicográfica clássica, ou seja, as unidades textuais foram 

identificadas quanto a: quantidade, frequência média e hápax (palavras sem 

frequência identificada). Sobre a divisão dos segmentos de textos do corpus será 

aplicado o método da Classificação Hierárquica Descendente (CHD), ou seja, após os 

segmentos serem separados por critérios de grupo de vocabulários, este conjunto é 

dividido em função da frequência das formas reduzidas. Essa análise de matrizes é 

organizada pelo software em um dendograma da CHD. Ao utilizarmos o software 

Iramuteq não iremos pressupõe um método e nem consideraremos seus como 

análises finais. Na terceira etapa iremos, em um processo abdutivo identificar as 

convergências de temas, fluxos de assuntos, relevância de temas, aspectos subjetivos 

entre outros que possam surgir na investigação. 

5. DESENVOLVIMENTO  

A partir de 1999, com os avanços tecnológicos e com a popularização da internet, a 

forma de fazer crítica modificou, abrindo novos espaços e públicos para uma diferente 

forma de se fazer conteúdo crítico. Assim, separando a crítica da resenha, sites como 

IMDb e o Rotten Tomato já funcionavam como um termômetro de resenhas, e em 

2001 o Metacritic passou a avaliar com notas às obras. Com a adaptação, a maior 

parte dos conteúdos impressos de críticas passou a ter sua sessão ou site específico 

por volta de 2006 a 2009. Em 2011 sites já estavam sendo populares entre os cinéfilos 

e novos modo de crítica e avaliações foram surgindo com o tempo, adotados por esses 

meios.  As referências mais expressivas no mercado de consumo audiovisual 

brasileiro, atualmente, vêm do site Omelete.com. O site conta com séries de críticas 

e conteúdo de entretenimento. Em 2019 o site alcançou a marca de 2.339.768 

inscritos nas suas redes sociais, em 2018 e 2019 o site conta com 35.402,832 milhões 

de visitantes frequentes.  Neste sentido o cinema ganhou uma nova forma de criticar 



com a criação de blog e sites. Os espectadores são transformados em críticos 

espontâneos, e os sites de análise de filmes utilizam da opinião do leitor para criar 

uma nova forma de conteúdo, os agregadores de avaliação online. Os agregadores 

têm como objetivo principal medir a opinião social do público, a partir da crítica 

especializada. De um lado temos a visão de um estudo crítico sobre a obra, analisando 

todos os pontos do filme e de forma especializada, assim tornando seriamente o texto 

dissertado da crítica. Já nos agregadores, a avaliação está aberta ao público, que 

expõe seus pensamentos com notas para os filmes. Este método é uma mistura de 

crítica especializada e opinião pública, tornando a obra e a crítica mais acessível.   

6. RESULTADOS PRELIMINARES   

Em uma primeira observação dos textos extraídos do site percebemos além da clara 

influência, mas identificamos alguns fluxos recorrentes com marcas temporais. Ou 

seja, alterações de opiniões conforme as premiações internacionais, fluxos alterados 

após as estreias dos filmes, grupos de fãs que impulsionam a crítica. As críticas, neste 

sentido, sofrem interferências de fatores internos e externos na hora de serem 

produzidas. Elas apresentam uma opinião pessoal, possibilitando estudar como a 

crítica vem sendo montada com passar dos anos.  Atualmente, as análises passam a 

desvalorizar os pontos principais como as mídias audiovisuais são produzidas, 

priorizando a publicidade, atores ou gosto individual. Analisando semanticamente 

todas as críticas realizadas pelo site será possível ver como elas são configuradas, e 

assim compreender os fluxos e a dinâmica de transição e contágio entre críticos, 

indústria e leitores. 
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