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Imaginação. O cinema é o local privilegiado da
imagem-em-ação, criada pela tecnologia, que pôs à

prova a plasticidade psíquica do ser humano, sua
capacidade de adaptação a novas realidades, que interferiam
na sua maneira de perceber o mundo e relacionar-se com
ele, incluindo-se mudanças operadas nas noções de espaço,
tempo, energia ou nas sensações incluindo-se luzes, brilhos,
cores.

Desde que o homem aprendeu o complicado processo
de apreensão do desenvolvimento da ação narrativa sob
forma visualizada, reconhecendo as perspectivas, as
metáforas e os símbolos das imagens, construiu-se uma
cultura visual, de cuja origem, embora recente, já se perde
a memória:

�Em nossa civilização, não mais
levamos em conta o complicado
processo de adaptação que foi
necessário à consciência para se
familiarizar com a sucessão

CULTURA VISUAL E FANTASIA:
O MITO E O RITO NO CINEMA

     �O gênero�O gênero�O gênero�O gênero�O gênero
humano não podehumano não podehumano não podehumano não podehumano não pode
suportar muitasuportar muitasuportar muitasuportar muitasuportar muita
realidade�.realidade�.realidade�.realidade�.realidade�.

T.S. Eliot.

Zenaide Bassi Ribeiro Soares*
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visual. Trata-se, em substância,
de recompor na consciência
imagens decompostas em seus
elementos singulares e vistas em
sucessão temporal, que lhes dava
unidade e continuidade.�1

Apreender a ação narrativa sob forma visualizada
significou, para muitos, excessivo esforço, conforme registra
Béla Balázcs, contando sobre a dura experiência de um
funcionário colonial britânico que, durante a primeira guerra
mundial, ficara isolado na África, e embora já tivesse lido
muito sobre cinema, ao ver, pela primeira vez, um
filme,extremamente simples, �ficou com os olhos
esbugalhados e fazia visível esforço para compreender o
que se passava�. Dramática também foi a experiência de
uma camponesa russa, oriunda de um Kolkós siberiano,
que, após ter visto pela primeira vez um filme em Moscou,
narrou a seus patrões o seguinte:

�Vi (...) homens feitos de pedaços: a
cabeça, os pés, as mãos, um pedaço
aqui, um pedaço ali, em lugares
diferentes�

A superação da decomposição da imagem através da
síntese realizada pelo cérebro, a aquisição do domínio da
linguagem do universo imagético em movimento, e do
encadeamento lógico de sua sucessão garantiram o êxito
do cinema. Sua expansão para além do espaço geográfico
e cultural em que teve origem, desencadeou um processo
de homogeinização entre culturas diferenciadas, além de
definir novos padrões de comportamento, difundindo estilos
de vida, modelando sonhos e expectativas. Mas, uma das
causas principais de seu fascínio é ter propiciado uma forma
especial de culto: o culto narcísico do homem diante de
seu espelho.

1Ver CANEVACCI, Massimo: Antropologia do cinema, Sâo Paulo: Brasiliense, 1990.
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O filme é o espelho do homem que fixa o seu olhar na
superfície luminosa da tela, para ver os subterrâneos de si
mesmo. Medos, desejos, angústias mesclam-se de forma
perturbadora a processos internos de projeção e
identificação, transformando personagens em sósias,
duplos, ancestrais do espectador que se transfigura durante
a cerimônia que reatualiza e vivifica mitos.

O cinema tem um caráter mágico-religioso. Como nas
sociedades arcaicas revive o sagrado, recompondo, através
da repetição de símbolos e sinais, uma série de elementos
ritualísticos.

Nas antigas sociedades ágrafas havia um tempo
especial2  para narrar um mito: uma determinada hora de
um determinado dia, incluindo a peregrinação para os
lugares sagrados e a repetição de determinados gestos e
posturas, toda a composição de uma cerimônia capaz de
assegurar a eficácia do rito.

O cinema tornou-se a cabana sagrada que desvenda e
revela segredos, que permite a mágica ligação com o
passado, o renascimento, a renovação da criação. Para ir
até ela, antecedendo o ato da peregrinação, inicia-se um
ritual que exige cuidado especial com o corpo e as roupas:
o banho, a pele, os dentes, os cabelos, a maquiagem, o
perfume, a roupa bem cuidada, as meias bem escolhidas,
os sapatos brilhando. O ritual tem dia e hora certos para
acontecer; é previamente marcado. Ao se chegar ao território
sagrado, novos e repetidos gestos são exigidos: ir até a
bilheteria, aguardar numa fila, comprar o ingresso, entrar
no salão principal, escolher um cantinho, acomodar-se,
esperar que as luzes se apaguem, e tenha início a cerimônia
que reconta o tempo e a vida. Ai, então, na sala semi-
escurecida, olhando para a frente, com os olhos fixos no

2Ver ELIADE, Mircea. Mito e realidade, São Paulo: Perspectiva, 1992. Ver também MAUSS,
Marcel. Esboço de uma teoria geral da magia. In: Antropologia e Sociologia. São
Paulo: EPU-EDUSP, 1976.
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retângulo iluminado, entra-se em transe, através da
comunhão entre o imaginário e o real.

Ali se pode atingir o estado de êxtase, ou seja um estado
orgiástico de excitação, uma loucura passageira, em que a
alma sai do corpo, ao alcançar o entusiasmo, ou seja ficar
entheos, juntar-se a Deus. O filólogo Rohde diz sobre a
origem da palavra êxtase:

� A  ecstasis  é  uma condição na qual
a alma parece estranhada de si mesma.
A  expressão, que  no  uso  posterior
perdeu  muito  de  sua força,  era
originariamente  usada em sentido
próprio e indicava que a alma saía do
corpo�.

Quem  participa do rito é ao, mesmo tempo, objeto e
participante dele, não há separação de papéis. O mesmo
ocorria nas festas em honra a Dionísio onde o sagrado e o
profano se uniam na paixão do deus. O teatro ocidental
valeu-se dessa herança, na tragédia, quando o culto se une
com a cerimônia de forma estreita, e ficam tênues, quase
imperceptiveis, as cisões entre quem age e quem sofre a
ação, entre quem olha e quem é olhado.

�Quem participa da ação trágica assim como da
embriaguês orgiástica em honra a Dionísio, mantém
originariamente a dialética de ser sujeito e objeto da história.
Ao alcançar o entusiasmo, o homem sai de sua propria
individualidade para ligar-se a Deus, graças ao êxtase�3 .
Aqui se relembra que Rhode adverte para o significado
etimológico da palavra entusiasmo, que está em en-
tousiasmos: a alma escapa do corpo e se une à divindade,
está em deus, está dentro de deus. Aquele que foi tomado
fica entheos, vive e está dentro de deus. Para Nietzsche a
matriz originária da tragédia realiza �a objetivação de um
estado de espírito dionisíaco por meio da submersão do

3Ver CANEVACCI, Massimo, op. cit. p. 41.
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indivíduo e de sua unificação com o Um primigênio�.
Ao mesmo tempo que a unidade entre espectador e

ator ocorre no cinema no plano do imaginário, há toda uma
arquitetura concreta que separa e define hierarquicamente
os papéis. Quem olha está na platéia e quem é olhado está
lá na frente, na tela. Está e não está ali. Mas está. É visto,
reconhecido, tem poder e prestígio. É objeto do culto do
olhar de quem olha, com olhos bem abertos, em
contemplação extasiada. E ao mesmo tempo que ocorre a
fusão, através da identificação espectador-personagem,
ocorre também a subordinação do dominado (espectador)
ao  que domina (imagem do ator).

�Ao apogeu na tela, corresponde o
apogeu da vida  mitico-real  das estrelas
de  Hollywood.
Sublimes, excêntricas (...) vivem muito
longe, muito acima dos mortais� (...)  São
mais  do que objetos de admiração.  São
(...)  motivo de culto�4

Ao  cinema, o espectador dedica o seu tempo-livre, o
que já implica numa confissão de não-liberdade. A liberdade
está em poder desfazer-se de si mesmo, e deixar viver o
duplo que se libera do real para estar �entheos� para fundir-
se com deus, numa loucura passageira (ou até douradoura).

A noção de duplo já estava nas sociedades arcaicas,
como réplica insubstancial do corpo, algo intangível,
assemelhado a um brilho, a um sopro. Em suma, a alma
separável do corpo, que mesmo mudando de estado não
perde a identidade. O cinema populariza esse estado
mediúnico de transferência de identidade para um duplo
idealizado:

Evidentemente, Hollywood é o cenário
maravilhoso onde  a  vida  mítica  é real

4Ver MORIN, Edgar. As estrelas: mito e sedução no cinema. Rio de Janeiro: José Olympio,
p. 8-9 e p.50.
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e a vida real, mítica (...) um Shangri-lá
californiano, onde corre o elixir da
imortalidade

A imagem cinematográfica tem uma natureza dupla de
espelho, que evoca por si mesma a participação afetiva ou
a projeção-identificação imaginária. A condição em que se
encontra o espectador, de semi-hipnose, numa sala semi-
escura, relaxado, aberto a uma experiência estético-
emocional favorece a participação afetiva e a liberação da
imaginação. O que se estabelece então é um jogo, em que
as interdições sociais e psiquicas se evolam, para que um
novo ser, subjetivo, possa se afirmar a partir do espelho da
tela.

A imaginação aqui não é vista como a �louca da casa�
mas tem uma função eufemizante, que nega a dor, a pobreza,
a feiura, a morte; que se tem um lado alienante, tem uma
contrapartida prática de reequilibrio. Assim, não se dissocia
a imaginação onírica da criativa, transformadora.

Edgar Morin lembra que:
�A consciência ergue-se  (...)  na brecha
 que se abriu entre o sujeito e o
objecto, na   franja   de   interferência
onde  se sobrepõem o imaginário  e  o
real.  As raízes   da  consciência   estão
no  reconhecimento  dessa  brecha  e
dessa franja e a consciência nasce
numa dupla dialectização  do  sujeito e
do objecto, da verdade e do erro.5

Se, como diz Edgar Morin, nada há no cérebro do
Sapiens que permita distinguir diretamentediretamentediretamentediretamentediretamente o que é  sonho
e alucinação do que é percepção, fica clara a possibilidade
do visionário crer nas suas visões. Mas a mediatização feita

5MORIN, Edgar. O paradigma perdido: a natureza humana. Portugal, Mem Martin,
Publicações Europa América, p. 131.
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pela consciência entre o real e o irreal não impede que o
homem aceite e tenha prazer em reconhecer e jogar o jogo
da fantasia.

A fantasia pode fluir livre, com as combinações do
real e do irreal se interpenetrando, com o afrouxamento
dos controles ditados por uma �civilização tecnocrática,
cheia de proibições simbólicas�,6  como define Gilbert
Durand. É um jogo prazeroso e nele reside um dos fascínios
da literatura e do cinema.

E� sabido que diante de um filme, ou de uma obra
literária o fruidor atento penetra num universo imaginário
que lhe parece vivo. Ele passa a perceber o imaginário tão
real quanto a realidade - ou mais real ainda -, sem que a
questão do falso e do verdadeiro tenha de ser colocada. O
que, então, se estabelece no leitor do romance ou no
espectador do filme é uma dupla consciência: ao mesmo
tempo que percebe como real o que é imaginário, ele sabe,
o tempo todo, que está participando de um jogo. Esta
capacidade integra o campo de aptidões do Sapiens, que
são de origem �físicas e neguentrópicas, que a cultura vai
passar simultaneamente a refinar e a atrofiar�7 . A emergência
do imaginário deriva da tomada de consciência da morte,
no Sapiens, e de sua tentativa de negá-la, ultrapassá-la
através do mito, da magia,  da religião:

�A  irrupção  da  morte  no  Sapiens  é  a
irrupção de um conhecimento objetivo
e de uma nova subjetividade, e, sobretudo,
da ligação ambígua entre eles8 .

Para Bergson o caráter fundamental da função
fantástica na fabulação é uma �reação defensiva da natureza

6A imaginação simbólica. São Paulo: Cultrix e Editora da Universidade de São Paulo. São
Paulo, 1988, p.105.
7MORIN, Edgar, op. cit. p. 103.
8Idem , ibidem.
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contra a representação, pela inteligência, da inevitabilidade
da morte�9 . Para Griaule, as manifestações artísticas de
um povo, nas suas mais variadas linguagens expressam a
negação da morte:

�Por detrás  de todas essas formas
e  de todos esses ritmos, se esconde a
vontade  de durar,vontade que teve
(esse povoesse povoesse povoesse povoesse povo) no  momento  em que,
segundo os seus ditos, tomou
consciência da decomposição da
morte�.

A morte é inevitável. E� inevitavelmente real, e como
disse T.S. Eliot:

� Human  Kind  cannot  bear very
much   reality� (o gênero  humano  não
pode suportar muita realidade).

Por não poder suportar muita realidade, o homem fez
do cinema o  espelho de seu desejo, onde a força, a beleza,
a juventude, a riqueza eternizam-se nas películas,
aprisionando o tempo e o espaço. Mas em nenhum momento
de sua história o cinema viveu o esplendor dos tempos do
star system, quando em Hollywood o elixir da imortalidade
jorrava de todas as fontes e o que se consumia não era
abstração verbal, mas imagem tangível - possibilidade semi-
real de concretização de todas as fantasias, através do
espelho mágico construído por filmes de ação,
padronizados, ou de melodramas românticos, iluminados
pela luz confortável do �happy end�.

A estrela de Hollywood �responde a uma necessidade

9BERGSON. Les  deux sources de la morale et de la religion, citado por Gilbert Durand: As
estruturas antropológicas do imaginário, Lisboa: Editorial Presença, p. 276.
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afetiva ou mítica que não é criada pelo star system; no
entanto, sem ele, essa necessidade não encontraria as suas
formas, os seus suportes e os seus afrodisíacos� - diz Edgar
Morin - lembrando que o star system remete à fabricação
de estrelas, como fator primordial na indústria do filme.

�Uma autêntica produção em série
absorve belas moças descobertas pelo
talent scout, racionaliza, uniformiza,
seleciona, se descarta das peças
defeituosas, burila, monta, dá forma, lustra
e enfeita - isto é, faz estrelas. O produto
manufaturado é submetido aos  últimos
ensaios,  filmado  e  lançado. Ainda que
triunfe no mercado, permanece sob o
controle da indústria: a vida privada da
estrela de cinema é pré-fabricada e
racionalmente organizada�10

Essa fábrica foi montada em 1910.
O inventor dessa �indústria de estrelas� criada para

seduzir o público, alimentar a indústria do filme e enriquecer
as grandes companhias, Carl Laemmele, iniciou-se nas
atividades cinematográficas em 1905, construindo salas
baratas e organizando, em 1907, sua própria distribuidora,
a Laemmele Film Service. Em 1909 seus negócios foram
ameaçados, por não fornecimento de filmes, pela Motion
Picture Patents Company, chamada Trust, empresa
controlada por Thomas Edison, que exigia pagamento de
taxas sobre a produção e o equipamento de projeção.
Laemmele, então, resolveu produzir seus próprios filmes e
criou a Independ Motion Picture Company (IMP), passando
a promover estrelas e longas metragens, para diferenciar
seus produtos da Edison, da Biograph e de outras
companhias ligadas à Trust. Embora naqueles tempos do

10As estrelas: mito e sedução no cinema, p. 75.
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cinema mudo o que se entendia por longa-metragem fosse
qualquer filme de mais de três rolos, ou cerca de trinta
minutos (tempo que foi se expandindo e chegou a oitenta
ou noventa minutos na década de 20), Laemmele conseguiu
transtornar seus concorrentes, que resistiam aos longa-
metragens e às estrelas de grande nome por considerá-los
de baixo retorno em relação ao custo de produção e
arriscados demais, do ponto de vista de vendas. Mas ele
prosseguiu nessa prática até o poder da Trust se desgastar
com a concorrência de companhias independentes e a ação
do governo federal, que passou a conter a ação dos trustes.
Nessa época Laemmele já se tornara fundador e  presidente
da Universal Pictures.

A Metro-Goldwyn Mayer surgiu no mercado em 1924,
como resultado da fusão de três empresas menores, e
passou a investir em filmes de classe A  em salas de luxo,
apostando na crescente urbanização do país. Laemmele ao
contrário, investia em filmes de classe B, e nas pequenas
cidades do interior americano. Na MGM refilmagens de obras
do cinema mudo como � O Grande Desfile� (1924) e Ben-
Hur (1925) deslumbraram Nova York lotando grandes salas
com enorme capacidade de lotação e fluxo contínuo de
público. Em 1926 a MGM já se tornara a companhia mais
lucrativa da indústria cinematográfica, faturando 6,4 milhões
de dolares.11

Greta Garbo, Lilian Gish, John Gilbert, Joan Crawford,
Ramon Navarro brilhavam no firmamento da MGM, que
também valorizava a grandiosidade, os efeitos especiais,
elementos visuais como destruição, incêndios, que nos
anos vinte surpreendiam e deslumbravam grandes platéias.
Em 1926, Selznick chegou à MGM, como executivo, e
imprimiu sua marca na indústria, com fortes investimentos
em publicidade, sustentando um caráter de aura para filmes,
estrelas e astros, mas, acima de tudo, postulando para os

11Ver SCHATZ, Thomas. O gênio do sistema, São Paulo: Companhia das Letras, p. 54.
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produtores autonomia criativa e administrativa sobre suas
próprias unidades. Enfrentava resistências, mas insistia.

Tudo corria bem para o star system que se consolidava
com a presença nas suas constelações de astros como o
cowboy Tim McCoy e estrelas como Mary Pickford, Gloria
Swanson, Pola Negri, sem falar no eterno fascínio de
Rodolfo Valentino ou de Greta Garbo.

Em 1927, �O cantor de jazz� (The jazz singer) causou
profundo impacto, e encantamento no público com a
introdução do cinema sonoro. Cantando �Blue Skies�, Al
Jolson alcançou muito sucesso e a Warner Bros, um ano
depois, alcançava um lucro de dois milhões de dólares,
além de ter pago pela aquisição de duzentas e cinqüenta
salas em 75 cidades de sete estados americanos, compra
que havia feito a Stanley Corporation of America. �A
aquisição incluiu o Strand, na Broadway, uma das mais
famosas salas de cinema dos Estados Unidos. Em outubro,
a companhia adquiria 42 mil ações (de um total de 75 mil)
da First National, companhia completamente integrada com
um vasto sistema de distribuição e um enorme estúdio
equipado em Burbank, ao norte de Los Angeles. E fechava
o ano absorvendo também os cinemas dos irmãos Skouras,
em St. Louis, consolidando a rede do Meio-Oeste�12 .

O advento do som trouxe novo esplendor ao cinema,
com a dinamização de sua linguagem, o enriquecimento
dos recursos disponíveis, a elevação da verossimilhança.
Por outro lado, conferiu aos estúdios uma �atmosfera de
fábrica e de estufa (...) tão penosa quanto bizarra�. Mais
que a  �aparelhagem monstro, complexa e refinada, que
essa nova técnica sonora introduziu ou necessita hoje�13 ,
Cendrars estranhou o clima de desencanto dos atores, a
velocidade com que se tinha de trabalhar, vigiados por
cronometristas e o rigor da disciplina, onde a regra inflexivel

12Idem, ibidem, p. 79-80.
13CENDRARS, Blaise. Hollywood 1936, São Paulo, Brasiliense p. 87.
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é que o ator não precisava ser genial, bastava obedecer e
ser rápido:

� a racionalização transformou o
trabalho livre de criação artística nos
estúdios de Hollywood  numa  série  de
receitas  ou  operações previstas, mas
estranhas ...�14

Era a fábrica que se afirmara. As mudanças pleiteadas
por Selznick nos anos vinte, demoraram um pouco a chegar.
Na MGM, Mayer entendia que o controle administrativo e
de produção deveria ficar, exclusivamente, nas mãos dos
proprietários das grandes companhias e de seus altos
executivos.

Inconformado, Selznick continuou brigando e, em
1931, foi para a RKO, com o cargo de �vice presidente
encarregado de produção�. A RKO-Rádio, subsidiária da
RCA, responsável pela parte sonora, que dispondo de uma
rede de 161 salas, tinha na época apenas uma estrela de
expressão: Irene Dunne. Selznick contratou free-lancers
como Constance Bennet e John Barrymore, revelando
novas estrelas como Fred Astaire, Lucille Ball e Katharina
Hepburn. Em 1933, Selznick voltaria para a MGM, desta vez
como chefe de sua própria unidade, reformulando o sistema
empresarial cinematográfico, que conferia aos produtores
maior liberdade de ação.

Os anos trinta foram esplendorosos para o star system.
Surgiram estrelas como Ann Sothern, Lionel Barrymore,
John Wayne, Mickey Rooney, Carole Lombard, Judy Garland
(O mágico de Oz), Clark Grable e Vivien Leigh ( E o Vento
Levou), Joan Fontaine (Rebecca). A Universal teve a seu
favor Deanna Durbin e Shirley Temple. A Warner Bros
contava com Bette Davis, Olívia de Havilland, Errol Flynn. A

14CENDRARS, Blaise, op. cit. p. 90.
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Paramount tinha Clara Bow, que, em 1935, numa única
semana, recebeu 35.000 cartas de amor. Nessa época
Hollywood movimentava:

�anualmente  bilhões de dolares (...) e
a Paramount   sozinha   postou   750.000
fotografias  de artistas  endereçados   à
imprensa  e  aos fans, isto é, a fanáticos
por cinema que as haviam solicitado�15

Tratava-se de indústria bem estruturada. Como
exemplo, observe-se que para sua programação, no período
de 1929-1930, a Paramount dispunha de um orçamento de
20 milhões de dólares, e de um plano para execução de
setenta filmes a um custo estimado de 19 milhões e 765 mil
dólares. Os filmes dividiam-se em quatro categorias,
definidas segundo orçamento, estrela e estrátegia de
lançamento. As categorias eram: new showwordl specials,
leader specials, commander specials e personalities. Dos
setenta filmes previstos para a temporada, onze foram
classificados como new showwordl specials, e se
constituiam nas produções de prestígio, geralmente
baseadas em peças de teatro ou romance de sucesso, nas
quais se previa a participação de duas ou mais estrelas.
Seu custo tomava até seis milhões de dólares, do
orçamento total de vinte milhões, ou seja, aproximadamente
um terço do orçamento total, custando cada filme, em
média, meio milhão de dólares. Os demais cinquenta e nove
filmes eram de segunda linha, simples star vehicles e filmes
realizados segundo fórmulas, cujo custo variava entre 175
mil e 325 mil dólares ou seja em média 243 mil dólares16 .
Esses filmes constituiam-se, em nível de mercado, pacotes,
vendidos no escuro, a exibidores de  salas de segunda
15CENDRARS, Blaise, op. cit. p. 25.
16Ver HALLIWELL, Leslie. Moutain of dreams: the golden  years at Paramount Pictures. New
York: Stonehill, 1976.



TEMA 104

linha, fora da rede distribuidora da Paramount. Produzindo em
quantidade, a baixo custo, tinha retorno assegurado nas faixas
inferiores do mercado, de menor poder de compra, ao mesmo
tempo que assegurava seu êxito comercial junto a um mercado
de classe especial, com suas produções classificadas por ela
própria como showwordl specials. Permeando todas as faixas
do mercado, a Paramount colocava entre seus star vehicles
uma estrela, e optando pela padronização sem preocupar-se
com aquisição prévia de textos nem com  sólidos roteiros,
sustentava nessa estrela a identificação do filme. Seus
orçamentos, nesse caso, discriminavam o status mais elevado
ou de menor estatura dos astros envolvidos. Numa cotação da
época, por exemplo, Maurice Chevalier estava avaliado em 325
mil dólares, Clara Bow em 300 mil e Gary Cooper em 225 mil
dólares.

Com sua matriz em Nova York, no Times Square, a
Paramount tinha estúdios em Hollywood, e participação em
estúdios em Berlim. Teve entre seus empreendimentos filmes
de sucesso como: �Alvorada de Amor� (The love parade)
estrelado por Maurice Chevalier e Jeanette MacDonald, orçado
em 650 mil dólares; �O Homem de Virgínia� (The Virginian),
estrelado por Gary Cooper, orçado em 425 mil dólares; a comédia
com os irmãos Marx �No Hotel da Fuzarca (The cocoanuts)
orçado em 500 mil dólares.

Produziu em parceria com UFA (estúdio na Alemanha) �O
Anjo Azul� (The Blue Angel) com Marlene Dietrich. E admitindo
unidades mais descentralizadas de produção - que tanto seriam
defendidas por Selznick como �unidade de produção� - a
Paramount apresentou filmes de sucesso como �A Vênus Loira�
(Blonde Venus) �O Expresso de Xangai� (Shangai Express) e
�Marrocos�, todos filmes de grandes sucesso.

A indústria de bens simbólicos através de seus diferentes
estúdios17  estava, sem dúvida estruturada com sólida linha
de montagem nos anos trinta, em pleno período da

17Ver GOMERY, Douglas. The Hollywood studio system. New York: St. Martin, 1986.
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Depressão, e de seus efeitos imediatos. E� obvio que a
depressão atingiu, pesado, os estúdios, como ocorreu em
1932 com a Paramount. Mas não eram nada sombrios os
quadros que os filmes alegres, luxuosos mostravam.

Entre 1929 e 1935, foram produzidos filmes amenos,
que pareciam ignorar a Depressão e seus desastrosos
efeitos na economia norte-americana. A Warner Bros.
apresentou �Alma no Lodo�, �Cavadoras de Ouro�, com
Gingers Rogers, Joan Blondell e Rubby Keeler, e seu maior
sucesso �O Fugitivo�, com Paul Muni no papel título, que
estreou em 1932 na Brodway e em mais 209 cidades,
arrecadando 7.950 milhões de dólares na estréia desse filme,
superando o êxito que havia sido alcançado por �Alma no
Lodo�, que rendera 5,1 milhões de dólares.

�Vítimas do Divórcio�, ( A bill of divorcement) com
Katharine Hepburn e John Barrymore, �Hollywood� (What
price Hollywood?), com a própria Katharine Hepburn que
também integrou o elenco de �Quatro Irmãs� (Little Women)
ao lado de Joan Bennet, foram filmes produzidos pela RKO.
Essa empresa, com seus segmentos RKO-Rádio e RKO-
Pathé produziram, em 1931, 42 longa metragens, gastando
16 milhões de dólares, e em 1932 produziu 41 longa
metragens, empregando orçamento de 10,2 milhões de
dólares.

É fácil imaginar o efeito que esses filmes produzia na
mente atormentada de milhões de jovens, no grave
momento econômico que o país atravessava, sacudido pela
crise de 1929, com a quebra da Bolsa de Nova York e vários
milhões de desempregados. O contraponto ao sombrio
tempo da depressão era o róseo, luxuoso, despreocupado,
rico e alegre mundo da tela, onde pessoas extremamente
belas e saudáveis viviam, sem riscos, perigosas aventuras,
ou melodramas românticos, onde após muitas lágrimas se
tinha a garantia segura do �happy end�.

Era tão sedutor aquele mundo, que milhões de pessoas
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comuns aspiravam atingí-lo, procurando de alguma forma
aproximar-se do universo mítico que regia os privilegiados
seres que tinham acesso a aquele olimpo. Colecionando
fotografias, imitando trajes e gestos, copiando penteados,
desviviam sua vida para assumir a identidade do simulacro.

O fanatismo não tinha fronteiras. Rita Hayworth,
Marlene Dietrich, Bette Davis, Ava Gardner, Ingrid Bergman,
James Cagney, Ann Sheridan, Barbara Stanwyck, Claudet
Colbert, Rosalind Russell, Larry Parks, Hedy Lamarr, Victor
Macture, Humphrey Bogart encantavam platéias do mundo
inteiro, nos anos quarenta. No Brasil, além dos jornais,
revistas como �A Cena Muda�, �A Cigarra�, �Vida Doméstica�,
�O Cruzeiro�, �Cinelândia�, dedicavam grandes espaços aos
artistas e aos filmes. Mas não se falava sobre o lado menos
glamuroso do cinema.

Nos Estados Unidos, o macartismo tornava pesado o
clima político do país, promovendo contínuas caça aos
comunistas e isso não excluia perseguições a artistas,
produtores, roteiristas18 . Também no campo trabalhista a
situação dos astros e estrelas não era tão glamurosa como
suas aparições nas telas faziam supor. Além do ritmo pesado
de trabalho imposto pelos estúdios, havia contínuas
punições a que o artista tinha de se submeter. Podia ser
emprestado a outro estúdio, sofrer suspensões, multas e
até interrupção de salário, como ocorreu com Bette Davis
em 193619 .

Em 1943, a atriz Olivia de Havilland, não suportando
mais as pressões, depois de uma suspensão processou
na justiça a Warner Bros. Em 1944 ganhou a causa, tendo
a justiça da Califórnia concluído que �o estúdio transgredia
leis contrárias a abusos de natureza trabalhista�.

Tinha se tornado muito fácil aos estúdios oprimir os
artistas, porque era grande o número de jovens que

18Ver Schatz, op. cit. p. 443 e seguintes.
19Idem, ibidem, p. 228.
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ambicionava participar dessa indústria de sonhos: �a onda
de interesses e de entusiasmo humano desencadeada pelo
cinema tornou-se tão ameaçadora para Hollywood que
Hollywood teve de tomar medidas inumanas e
desproporcionais para conter esse delírio alimentado por
sua própria publicidade (...) Porque o muro que cerca cada
estúdio não é apenas um muro simbólico, como se poderia
imaginar, um muro que separa a vida do sonho, o país da
realidade de um mundo imaginário; ele é também e
verdadeiramente um muro de pedras (...) Do lado de fora
da muralha, vagas humanas vão dar nas pedras e caem
abatidas à porta dos estúdios ...�20

Se Hollywood e seus filmes eram tão sedutores, fora
das películas, nem tudo era tão bonito, nem tão imortal. A
Prefeitura de Los Angeles revelava em 1930 que
proporcionalmente essa cidade é a que apresentava a mais
elevada taxa de suicídio, comparando-se com Nova York,
Chicago, Filadélfia e Detroit.

Em 1933 em 792 tentativas de suícidios 68% foram
praticadas por mulheres e 32% por homens - e as formas
escolhidas para morrer foram veneno (566 casos), gás (113
casos), instrumentos cortantes (76 casos) e arma-de-fogo
(19 casos). No caso de suicídios efetivamente realizados
os registros apontavam 443, sendo 72% praticados por
homens e 28% por mulheres. A arma - de - fogo foi o
instrumento utilizado para a morte em 173 casos, o veneno
foi usado em 115 casos, o gás em 54 casos, o enforcamento
em 41 casos, e em 25 casos as pessoas atiraram-se do alto
de uma ponte ou arranha-céu.

Tendo analisado esses dados, inclusive tendo visto
nomes das vítimas, Blaise Cendrars indaga até que ponto
o esplendor de Hollywood teria contribuido para esse
crescente desespero:

�esse sol artificial, captado nos estúdios

20CENDRARS, op. cit, p. 82.
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de Hollywood, que todas  as  noites  se
acende nas salas de cinema do mundo
inteiro, cujo fuso animado, sonoro,
luminoso,  mas  carregado  de  uma
luz estranha, de fato perturba os
cérebros, e cujo  trágico  cone  de
sombra  vem varrer  invisivelmente
Hollywood  em pleno dia e ferir o
coração  dos  desiludidos e das estrelas,
que,  por  sua vez reagem com eclipse
ou choque?...�

Ao refletir sobre a questão dos suicídios, Cendrars fala
em eclipse - ou seja, fenômeno em que um astro deixa de ser
visível, por interposição de outro astro entre ele e o observador.
Obscurecimento, ausência, desaparecimento. O que poderia
procurar um suicida em Hollywood? Algum reconhecimento
póstumo através de uma nota de jornal? Até a essa
possibilidade Hollywood respondia com um sonoro nãonãonãonãonão: a
Prefeitura de Los Angeles proibia a veiculação dos nomes
dos mortos.

A não-vida, no caso, não poderia registrar a existência de
uma vida que se sacrificara a um sonho. A perda do objeto
imaginário era definitiva, em todos os sentidos: os que não
foram desejados por Hollywood e se imolaram, expressaram
de modo anônimo o reconhecimento de um desejo com muito
mais força do que um desejo de reconhecimento, mas a
cidade permaneceu impassível: não se comoveu nem com o
rito nem com a cerimônia. A rejeição de Hollywood se
expressara, de forma implacavel, duplamente: na vida e na
morte.

Mas, apesar de toda a sua ostensiva força e aparente
perenidade, o próprio Star System acabaria por se revelar um
olimpo transitório; frágil e efêmero como um cenário de
papelão.

Os anos cinquenta marcariam o canto de cisne do star



109 TEMA

system, com seus musicais, suas super-produções de caráter
épico, suas grandes histórias de amor que encantaram grandes
massas no mundo ocidental, através de enredos lineares,
desprovidos e tensões e conflitos, sustentados basicamente
na beleza e glamur de astros e estrelas e no �happy end�,
marca registrada dessa fábrica de símbolos. Mas,
paradoxalmente, foi essa mesma indústria a primeira a antecipar
claramente para o mundo a mudança de valores que se
gestava e crescia no seio da sociedade: o espaço de belos e
comportados príncipes e doces cinderelas invadido por jovens
heróis rebeldes. James Dean (Juventude Transviada) e Marlon
Brando ( O Selvagem) se tornariam símbolos dessa nova
tendência. Questionando desde as relações familiares, o sexo,
o casamento, o trabalho, a política, os jovens pareciam formular
uma ética alternativa, rompendo com os modelos do passado.
Buscavam uma linguagem nova para exprimir, como diz
Marcuse, um estado ansioso que a linguagem tradicional se
tornara impotente para expressar e, nesse sentido, a
velocidade, o jeito apressado de viver, a agressividade
tornavam-se signos de um estado ansioso a que,
contraditoriamente, se aliavam a esperança, o medo e a
desesperança.

Até inícios dos anos cinquenta a indústria cinematográfica
norte-americana havia registrado substancialmente como seu
ideal social a versão dos sólidos valores familiares, a retórica
patriótica, a sua visão da cultura oficial do país. O código de
produtores de Hollywood (1934-66) estabelecera inclusive o
tempo permissível dos beijos na tela (de boca fechada) a no
máximo trinta segundos. O filme �E o Vento Levou�,
considerado um dos maiores triunfos de Hollywood evidencia
o universo cultural que sustentava a produção de obras
fílmicas: romances destinados à leitura de nível intelectual
mediano da classe média. As declarações das estrelas de
Hollywood à mídia impressa tornam evidente a tônica que
gerenciava seus discursos: o amor, o casamento, a felicidade
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da família, o prazer de repetir bons exemplos, a bondade: todos
os elementos que confirmavam a extrema conveniência de
manutenção do establshiment. Revistas especializadas e
jornais repetiam às toneladas os conselhos e opiniões das
estrelas, que se durante longos anos haviam calado fundo no
seio das massas, modelando costumes e estilos de vida, de
repente ecoavam no vazio.

Com o surgimento da televisão e da produção
cinematográfica internacional a indústria cinematógrafica norte-
americana perdeu um pouco de sua predominância e de seu
público. O fim do sistema de estúdio hollywoodiano não foi
agilmente sustentado por outro sistema e, assim, em 1960, a
indústria cinematógrafica norte-americana respondia por
apenas um sexto da produção mundial de filmes, mesmo sem
contar o Japão e a India. É certo que, em seguida, o cinema
norte-americano acabou recuperando grande parte de sua
hegemonia, mas esse momento de crise, gerado pela quebra
do modelo do star-system, é significativo e teve seus efeitos
no contexto da história cultural do ocidente.

Os Estados Unidos jamais conseguiram reproduzir,
através da linguagem televisiva, um domínio como o que
estabelecera através dos filmes do star-system, do qual a
própria televisão veio a se tornar veiculadora. Pelo mundo
todo reproduziram-se e reproduzem-se freqüentemente, pela
TV, filmes da era de ouro de Hollywood. Mas a indústria cultural
norte-americana teve, na época, a seu favor outras formas de
difusão dos estilos juvenis através dos discos, das fitas, do
rádio, da moda. A música e a moda multiplicavam-se através
da televisão, e de um canal novo e inusitado: as universidades,
que nos anos sessenta, marcados pela rebeldia, ao lado dos
protestos, lançavam estilos e padrões de comportamento, que
os meios de comunicação de massas cuidaram de
industrializar, veicular, reproduzir, criando novos mitos
sedutores, que atingiram imensas parcelas de jovens no mundo
todo.


