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Formação, campo e ocaso: registros da crítica 

cinematográFica na américa Latina 

Resumo
No contexto dos estudos da recepção, o artigo traz resul-

tados de uma pesquisa sobre crítica cinematográfica na 

América Latina por intermédio de pressupostos sociológi-

cos. Formação, campo e um suposto ocaso da função da 

crítica são elementos-chave para a discussão dos perso-

nagens em questão. Assim, com base em entrevistas com 

críticos da Argentina, de Cuba e do México, são discutidas 

questões do tipo: qual o papel específico da crítica nesses 

países? E qual o seu estado nos dias de hoje em compara-

ção a sua institucionalização nos anos de 1950/1960? Ape-

sar da dificuldade de se chegar a uma definição estrita 

sobre a instituição “crítica”, busca-se 1) valorizar o debate 

sobre recepção de bens culturais, e 2) compreender certo 

circuito latino-americano nele inscrito.

Formation, FieLd and decLine: recording FiLm 

criticism in Latin america

Abstract
In the context of reception studies, this paper presents 

the results of a survey of film criticism in Latin America 

based on sociological assumptions. Formation, field and 

a supposed decline of the function of criticism are key 

elements for the discussion of the critics in question. 

Thus, based on interviews with critics of Argentina, Cuba 

and Mexico, this article addresses questions such as: 

what is the specific role of criticism in these countries? 

And what is their status today compared to its institutio-

nalization in the years 1950/1960? Despite the difficulty 

of reaching a strict definition of the “critic” institution, 

we seek to 1) enhance the debate on reception of cultural 

goods, and 2) understand a Latin-American circuit ins-

cribed on it.
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