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(1905–1937) – primeira geração Da era silenciosa até o início da Segunda 
Guerra Sino-japonesa 

(1937–1949) – segunda geração 
  

Guerra Sino-japonesa e Guerra Civil 

(1949–1978) – terceira geração Da proclamação da RPC até dois anos 
após o fim da Revolução Cultural 

(1978–1983) – quarta geração Da morte de Mao Zedong até a formatura 
da quinta geração na Academia de 

Cinema 

(1983–1989) – quinta geração De Um e oito (Zhang Junzhao) e Terra 
amarela (Chen Kaige) até fim dos anos 

1980 

(1989–presente) – sexta geração Era pós-Deng Xiaoping (já se fala hoje da 
sétima geração) 

Periodização do cinema chinês 



 1976: Mao Zedong morre. 

 1978: 11ª Sessão Plenária do 3º Comitê Central 
do Partido Comunista Chinês – inaugura fase 
de abertura, liderada por Deng Xiaoping. 

 Gradual Privatização dos Estúdios. 

A Quinta  
Geração 



 Início em meados da década de 1980  

 primeira geração de diretores chineses a fazer filmes depois da 
Revolução Cultural. 

 Maioria dos diretores: graduados na Academia de Cinema de 
Beijing – primeira turma que entrou depois da reabertura da 
escola após o fim da Revolução Cultural, em 1978 (academia 
havia sido fundada em maio de 1950, logo depois da revolução).  

 acesso aos filmes da nouvelle vague, ao neo-realismo italiano, a 
filmes japoneses importantes.  

 estilos diversos - não pode ser agrupada por um estilo ou um 
tema principal: desde comédias até filmes históricos.  

 popularidade ao cinema chinês no exterior.  

 

 

Características 
genéricas da 5ª 
geração 



 Primeiros filmes intencionalmente 
confundem as distinções entre 
heróis e vilões, indo na contramão 
dos filmes de propaganda 
comunista.  

 caracterizados por um enredo e 
diálogos minimalistas, luz natural – 
pouca preocupação com 
entretenimento e com o sucesso de 
bilheteria.  

 Filmes passados no campo e não 
nas cidades.  

 Terra Amarela: história muito 
simples – um artista do governo 
comunista vai para uma vila pobre 
coletar músicas folclóricas – as 
montanhas, rios, árvores foram 
filmados de uma maneira 
extraordinária. 

 

第五代导演: 
rejeição da tradição  
do realismo socialista 



 Zhang Yimou, Tian 
Zhuangzhuang, Zhang Junzhao 
e Chen Kaige.  

 Os filmes que deram início a esse 
ciclo: Um e oito (Zhang Junzhao, 
1983) e Terra amarela (1984), de 
Chen Kaige, ambos fotografados 
por Zhang Yimou. 

  Terra Amarela primeiramente 
não é bem visto pelo governo 
chinês, mas após sua exibição 
no festival de cinema de Hong 
Kong em 1985 passa a chamar 
muita atenção, recebe 
distribuição na China e marca 
um interesse renovado nesta 
cinematografia por parte de 
estudiosos e do público 
especializado no mundo todo.  

 Lança a ideia de uma nova 
geração de cineastas chineses 
internacionalmente.  

 
Principais nomes e filmes 

Zhang Junzhao (2º da esq.), Zhang Yimou (dir.)  

Zhang Yimou (esq.), Chen Kaige (centro) 



 Esses diretores encontraram 
problemas com a censura na China.  

 Terra amarela, Tempo de viver, Lanternas 
Vermelhas e Adeus Minha Concubina, 
entre outros, foram proibidos num 
primeiro momento.  

 Tian Zhuangzhuang chegou a ser 
proibido de fazer filmes na China 
após The Blue Kite (1993), filme que 
aborda negativamente a Rev. 
Cultural.  

 Críticos internos e externos da 5ª 
geração criticam seu sucesso 
internacional, dizendo que se estes 
filmes fazem sucesso no exterior 
então não seriam chineses o 
suficiente ou representariam uma má 
ideia da China: tipo de pensamento 
que persiste desde o início do regime 
comunista em 1949.  
 

Censura  
e crítica interna 



 Pode-se dizer que a 5ª 
geração do cinema chinês 
acabou em 1989, data do 
incidente da Praça da Paz 
Celestial.  

 Seus principais diretores, 
Chen Kaige e Zhang Yimou, 
continuaram a fazer filmes e 
no início dos anos 1990 
adquiriram fama 
internacional e respaldo 
governamental.  

 Zhang Yimou acabou 
dirigindo a cerimônia de 
abertura das Olimpíadas de 
Beijing em 2008.  
 

Do massacre da Praça da Paz 
Celestial às Olimpíadas de 2008 



 Com a censura forte do governo, aparece na China do final dos anos 
1990 um movimento ‘underground’, com forte traço de amadorismo.  

 Filmes rodados quase sem dinheiro e de maneira rápida.  
 Estética é consequentemente afetada: estilo documental, planos-

sequência, câmera na mão, som direto. Muitos filmes são produzidos 
com dinheiro de fora.  

 Geração urbana. Ao contrário dos diretores da 5ª geração, a chamada 
6ª geração tende a filmar histórias urbanas, realistas, contemporâneas, 
anti-românticas.  

 Desafiar a estética que dominou os filmes da 5a geração: no lugar de 
reflexões abstratas ou do exibicionismo da cultura e história chinesas, 
a 6a geração prefere imagens e temas que exprimam sensações de 
alienação, angústia, uma certa revolta contra o status quo, e lidam com 
temas como aborto, alcoolismo, sexo, drogas, violência.  

 Ênfase na sub-cultura jovem, até então muito ausente do cinema 
chinês. 
 

Sexta geração 



sexta geração 
Jia Zhangke; Wang Xiaoshuai; Lou Ye; Zhang Yuan 




